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 تايوتحملا

 1 هيوبيسل هوبسن اميف نييوحنلا كلام نبا بقعت

 ينايضملا فيوس نب دعس .د

 ريغصلا رسفلا يف ينج نبا دنع يلالدلا ليوأتلا جهنم حمالم

 دومحملا زيزعلا دبع نب رمع .د



 هيوبيسل هوبسن اميف نييوحنلا كلام نبا بقعت

 ينايضملا فيوس نب دعس .د

 ةيلامشلا دودحلا ةعماج -- ءاحفرب بادآلاو مولعلا ةيلك





 هيوبيسل هوبسن اميف نييوحنلا كلام نبا بقعت

 ينايضملا فيوس نب دعس .د

 ةيلامشلا دودحلا ةعماج - ءاحفرب بادآلاو مولعلا ةيلك

 :ثحبلا صخلم

 صوصنو هيوبيسل هضرعت .ليهستلا حرش ةصاخبو .كلام نبا بتكل يتعلاطم ءانثأ يف يهابتنا تفل

 نبا فقوم ةسارد ىلع تمزعف .هل هوبسن وأ هصوصن نم هومهف اميف نيبوحنلل اضارتعاو .اهل احيضوت هباتك

 اميف نيبوحنلا هبقعتو .هيوبيس صوصن نم هومهف اميف نييوحنلا هبقعت :امهو .نيعوضوملا نيذه يف كلام

 .هل هوبسن

 يناثلاو .اههجو ريغ ىلع هيوبيس صوصن مهف نم كلام نبا هيف بقعتي لوألا نأ امهنيب قرفلاو

 .هيلع ليلد باتكلا يف سيلوأ .هفلاخي ام باتكلا يفو ايأر هيوبيسل بسن نم هيف بقعتي

 نينثا ماع بجر يف نيرشعلا اهددع يف ةلجملا هذه يف هترشن ثحبب لوألا عوضوملا تصصخ دقو

 .رخآ ثحبب .يناثلا عوضوملا صخأس ينأب كانه تدعوو .ةرجهلا نم فلأو ةئم عبرأو نيثالثو

 .ثحبلا !ذه وه دعولا اذهب ءافولا لاجمو





 :ةمدقملا

 ءاضرلا دعبو ,تيضر اذإو ءىضرت ىتح .ركش دعب اركشو .دمح دعب مهللا كل ادمح

 .ءايكزألا هلآ ىلعو .دمحم انيبن .ايداه ةنجلا ىلإو ءايعاد قلخلل ثعب نم ىلع امالسو ةالصو

 :دعبو ,ءامسلاو ضرألا تماد ام ناسحإب مهعبت نمو نيعباتلاو .ءايفوألا هبحصو

 وحنلا يف -هللا اههمح رح كلام نباو هيوبيس ةناكم نع ثيدحلا ركذلا نع ينغف

 .يبرعلا

 هضرعت .ليهستلا حرش ةصاخبو .كلام نبا بتكل يتعلاطم ءانثأ يف يهابتنا تفل دقو

 وأ هصوصن نم هومهف اميف نيبوحنلل اضارتعاو .اهل احيضوت هباتك صوصنو هيوبيسل

 هبقعت :امهو .نيعوضوملا نيذه يف كلام نبا فقوم ةسارد ىلع تمزعف .هل هوبسن

 .هل هوبسن اميف نييوحنلا هبقعتو .هيوبيس صوصن نم هومهف اميف نييوحنلا

 ريغ ىلع هيوبيس صوصن مهف نم كلام نبا هيف بقعتي لوألا نأ امهنيب قرفلاو

 يف سيلوأ .هفلاخي ام باتكلا يفو ايأر هيوبيسل بسن نم هيف بقعتي يناثلاو .اههجو

 .ةيلع ليلد باتكلا

 يف نيرشعلا اهددع يف ةلجملا هذه يف هترشن ثحبب لوألا عوضوملا تصصخ دقو

 ةقباسلا تاساردلا ىلإ هيف ترشأو .ةرجهلا نم فلأو ةئم عيرأو نيثالثو نينثا ماع بجر

 .رخآ ثحبب .يناثلا عوضوملا صخأس ينأب كانه تدعوو .عوضوملا يف
 هتلعجو .ةمدقملا هذه ىلع هتسسأ يذلا ثحبلا اذهوه دعولا اذهب ءافولا لاجمو

 :يلاتلاك

 .بقعتلا لتئاسم :الوأ

 .بقعتلا يف كلام نبا جهنم :ايناث

 .بقعتلا يف هبولسأ :اثلاث

 .ثحبلا جئاتن اهيف تنيب دقو .ةمتاخلا ؛اعبار



 :بقعتلا لئاسم :الوأ

 .ًادتبم عقاولا فصولل ماهفتسا وأ يفن مدقت طارتشا مكح :ىلوألا ةلأسملا

 مئاقأ :وحن .ربخلا نع هعوفرم دسيو .هيليام عفري يذلا فصولا أدتبملا ماسقأ نم
 ؟ناديزلا

 يفن ىلع ادمتعم نوكي نأ أدتبم فصولا اذه لعجل "!نييوحنلا روهمج طرتشا دقو
 ابأ الإ اذه يف فلاخ ادحأ ملعأ الو" :لاق (ه184 :ت) عيبرلا يبأ نبا نإ ىتح .ماهفتسا وأ

 ."1"[هالد :ت) شفخألا نسحلا

 هلعج عنمي هنأ ٠ :ت) هيوبيسل بسن نم ضرتعا (هالا/ل١:ت) كلام نبا نكل

 ىرجملا كلذ يرجيالو " :يلوقب ترشأو" :الئاق .يفن وأ ماهفتسا ىلع دمتعي مل اذإ أدتبم
 يذلا هجولا ىلع هب ءادتبالا هيوبيس دنع نسحي ال هيلإ راشملا فصولا نأ ىلإ ”ناسحتساب
 .عنم نود هدنع حبق يفن وأ ماهفتسا نود كلذ هب لعف نإو .يفن وأ ماهفتسا دعب الإ ررقت

 زجي مل هيوبيس نأ معز نمو .هريغ يف هل ضراعم الو .ءادتبالا باب يف همالك موهفم اذه
 ."لقي ملام هلوق دقف ايفنوأ اماهفتسا لي مل اذإ أدتبم هلعج

 امدقم اربخ دمتعملا ريغ فصولا بارعإو دامتعالا باجيإ هيوبيسل بسن نممو
 ."!عيبرلا يبأ نباو .(ه11؟) !"!شيعي نباو .ا هد [؟) !*!يلوقابلاو .(ه؟٠4:ت) !“!يجاجزلا

 حبقتسي هنأ -هللا همحر-ليلخلا معزو" :وه كلام نبا هيلإ راشأ يذلا هيوبيس صنو
 مدقتو رخؤت امك ءأدتبملا ىلع اينبم امدقم (امئاق) لعجت مل اذإ كاذو .ديز مئاق :لوقي نأ

 امدقم نوكي نأ دحلا ناكو .عفترم (برض) ىلع (ورمع]و .ورمع اديز برض :لوقتف
 .ديج يبرع اذهو .امدقم هيف ءادتبالا نوكي نأ هيف دحلا اذه كلذكو .ارخؤم (ديزا نوكيو

 ,7814/!ةبسحملا ةمدقملا حر شو .18-1/١185ةقيلعتلاو .1707/ ؛بضتقملا:-الثم-رظنا (ا)
 نبال لمجلا حرشو .1/١٠48طعم نبا ةيفلأ حرشو ,/4/ شيعي نبال لصفملا حرشو 119 لصفملاو
 449/7 عيبرلا يبأ نبال لمجلا حرش يف طيسبلاو .211/اروفصع

 .481// ؟حاضيإلا باتك لئاسم نع حاصفإلا يف يفاكلا :رظناو .494/؟طيسبلا (1)
 .1ا/١/5ليهستلا حرش اة

 .51لمجلا :رظنا (؛)

 5:3/1١. عمللا حرش ءرظنا (ذ)
 /10/4-8٠. 1لصقملا حرش :رظنا (1)
 .981// ؟يفاكلاو .444/1و4 ه1 ,د/4 .دالال/!طيسبلا :رظنا (/

 هي هوبسن اميف ن ذلا كلام نبا بقعت



 ىنعملا اذه اوديري مل نإف...هللادبع لجرو .كؤنشي نم ءونشمو ءانأ يميمت :كلوق كلذو

 مهدنع نسح امنإو .مسا هنأل ؛حبق .ديز ماقو ديز موقي :هلوقك العف هولعجي نأ اودارأو

 .هيف لمع دق مسا ىلع ىرج وأ فوصوم ىلع ىرج ةفص ناك اذإ لعفلا ىرجم يرجي نأ

 براض اذه :لوقتف .هريغ ىلع الومحم نوكي ىتح (براض) يف الوعفم نوكي ال هنأ امك

 زجي مل امكف .(ارمع تبرضو اديز تبرض| ىلع (اديز براض) نوكيالو ءاديز براضانأو اديز

 .07"ًأدتبملا لعفلا ىرجم يرجي نأ اوحبقتسا كلذك اذه

 ال يناسحتسا دامتعالا طارتشا نأ ىري اذه هصن يف هيوبيس نأ ىري كلام نباف

 .هيف هفلاخي هيوبيس نأ وأ ليلخلل يأرلا اذه نأ ىلإ رشي ملو .يبوجو

 دعب كلذ نسحتسي('!س نأ هيف سيلو" :الئاق (هال14:ت)نايحوبأ هبقعتف

 .امدقم اربخ نوكيال نأ ىلع (ديز مئاق) حبقتسا دق ليلخلا نأ هيف لب .يفنوأ ماهفتسا

 نأ نسحي ال هنأو حبق (ماق) وأ (موقي) ىنعم يف (مئاق) لعج اذإ هنأ ىلع س صن كلذكو

 ."/"اربخ وأ ةفص ناك اذإ الإ لمعي

 .حبقلاب هيوبيس ريبعت نم ةفلاخملا موهفمب ناسحتسالا مهف كلام نبا نأ رهاظلاو

 هنكلو .هيوبيسل عنملا مدع ةبسن ىلإ (ه3١1:ت) فورخ نبا كلام نبا قبس دقو

 - هيوبيس هركذ دق .( كلذ ريغ هيوبيس زيجي الو) :هلوقو" :لاق ذإ .ليلخلل عنملا بسن

 وبأ هزاوجب حرص يذلاو .هعنمي مل هعنم يذلاو .ليلخلا نع ءادتبالا باب يف - هللا همحر

 .شفخألا نسحلا

 :نيرمأ لمتحت فورخ نبا صن يف هيوبيسل عنملا مدع ةبسنو

 وأ عنمب حرصي ملف .وه تكسو .ليلخلا نع عنملا لقن هيوبيس نأ نايب :امهدحأ

 يذلاو" :هيوبيس توكس مهفملا هيوبيس نع عنملا يفن دعب هلوق اذه ديؤي دق اممو .ةزاجإ

 ."شفخألا نسحلاوبأ هزاوجب حرص

 .زاجأف ءاذه يف ليلخلا فلاخ هيوبيس نأ نايب :رخآلاو

 .!؟8-ا؟ا//؟باتكلا )١(

 .هيوبيسل زمر (1)
 .؟/؟/؟ليمكتلاو لييذتلا (؟)

 .١٠1/!فورخ نبال يجاجزلا لمج حرش (؛)



 .هريغ وأ صنلا اذه يف ليلخلا هخيش هيوبيس ةفلاخم ىلع لدي ام ىلع فقأ ملو

 ىلإ ةراشإ نود :حبق ىلع .ديز مئاق :وحن ةزاجإب (ه1١1 :ت) جارسلا نبا هب حرص دقو

 ام هلبق سيلو (مئاقإب (اديزإ عفرت نأ تدرأف .ديز مئاق :تلق اذإ امأف" :لاق ذإ .هيوبيس صن
 ."ةحبق ىلع يدنع زئاج وهو .حيبق وهف ةتبلأ هيلع دمتعي

 :"!نيرمأ لمتحي صنلا اذه يف حبقلاب هيوبيس ريبعتو

 .(ه514] ("'يفاريسلا حرش نم مهفي ام وهو ةلمجلاب زاوجلا مدع هب ديري هنأ :لوألا
 يف لدتسا هنأ يلع يبأ دنع اذه ديؤي اممو .هيوبيس صنل (ه117:تأ !؟!يسرافلا يلع يبأو
 .عنملا هب ادارم حبقلا ظفل اهيف عقو !*!ةركذتلا يف عضاوم

 .كلام نبا هديري ام وهو .حبقلا عم زاوجلا ديري امنإو .عنملا هب ديري ال هنأ :يناثلاو

 .دمتعي مل اذإ ًادتبم هلعج عنمب ليلخلا هخيش عباتي هنأ هيوبيس صن نم رهظي يذلاو
 (ديزا بصن وهو .زجي ملام نيبو هنيب نرق حبقلاب هفصو نأ دعب هنأل ,عنملا حبقلاب دصقي هنأو
 أدتبم نوكي نأ عنتمي .ديز مئاق :وحن يف (مئاقإف اذه ىلعو .اديز براض :وحن يف (براضإب
 .قبس امك هريغو يجاجزلا هل هبسن ام وهو ءامدقم اربخ برعي نأ بجيو .هيوبيس دنع

 .لامهإلاو لامعإلا نيب ةيفانلا (نإ) :ةيناثلا ةلأسملا

 لمع ةيفانلا (نإ) لامعإ عنم هيوبيسل نوبسني نييوحنلا رثكأ نأ كلام نباركذ
 رثكأو ” :كلام نبا لاق .اهلامعإ ىري هنأب رعشم -ركذي امك هيوبيس صن نأ عم (سيلا
 هبهذم نأب رعشم همالكو .لامهإلا ةيفانلا (نإ) يف هيوبيس بهذم نأ نومعزي نييوحنلا
 ةغل يف "ام" عم "نإ" امأو) :ملكلا هيلع نوكي ام ةدع باب يف لاق هنأ كلذو .لامعإلا اهيف

 نأ اهعنمتو .ءادتبالا فورح نم اهلعجت .ةليقثلا ١٠ نإ" عم "ام" ةلزنمب يهف .زاجحلا لهأ
 نم (سيلال ةبسانم افورح مالكلا يف نأ ةرابعلا هذهب ملعف .! "سيل" فورح نم نوكت

 ) )1الأصول؟/1١.
 .4١10-7-١/5ةيفاشلا دصاقملا :رظنا اذهل

 .103/1ةيفاشلا دصاقملا :رظناو .بوأ/؟4/؟يفاريسلا حرش :رظنا (؟)
 .103/1ةيفاشلا دصاقملاو .؛ ٠ ينج نبال يسرافلا ىلع يبأ ةركذت راتخمو .؟140/1-581ةقيلعتلا :رظنا (4)
 .104/ةيفاشلا دصاقملاو .٠4؟ ينج نبال يسرافلا ىلع يبأ ةركذت راتخم :رظنأ [0)
 .(نإ عم) لدب "كلوق يف" :باتكلا يف صنلا [1)

 هوبسن اميف ن ذلا كلام نبا بقعت



 ء!الاو (نإ) الإ ةبسانملا هذه يف (ام) ةكراشمل حلصي فورحلا نم ءيشاالو .(ام) اهتلمج

 .01"نيدوصقم امهنوك نيعتف

 نم ةيلكلا دعاوقلا ذخؤت الو" :الئاق اذه هلالدتسا يف كلام نبا نايح وبأ ضرتعا دقو

 س مالك يف سيل" هنأ ىلع اصانو .7”سيل" فورح نم نوكت نأ اهعنمتو) :هلوق لثم

 .لمعت (نإ) نأب راعشإ نم

 ,اداجارسلا نباو .(فه' 84 :تأ !ءادربملا (نإ) لامهإ ىري هنأ هيوبيسل بسن نممو

 ءاهدالال :ت] (*!يرابنألا نباو .(عبارلا نرقلا لالخ :ت) !"!يرميصلاو .(هغ 51:ت) "!يورهلاو

 ."!(هالة ٠ :ت)يبطاشلاو .(هال١1:ت) ١" ماشه نباو .(ه٠14:ت) (ةاينميلا حالف نباو

 .نيرثكألا ىلإ هصن يف قبس امك كلام نبا هبسنو

 !"!بلاط يبأ نب يكم هيوبيسل (سيل) لمع (نإ) لامعإ هوزع يف كلام نبا قبس دقو

 .هيوبيسل رخآ صن ىلع ادنتسم فورخ نباو .هيوبيسل صن ىلع دانتسا نود (ه4 517 :ت)

 فرصتو) :هلوق نكل ءاصن (سيلاو (ام) لمع اهلمع هيوبيس ركذي ملو" :فورخ نبا لاق

 ةيفانلا |ام) اهيلع تلخد اذإ (نإ) نأ ديري "'!(ءادتبالا ىلإ "ام" اهتفرص امك ءادتبالا ىلإ "ام"

 صن اذهف .اضيأ لمعلا نع اهتعنم ةيفانلا (نإ) ىلع تلخد اذإ (امإو ,لمعلا نع اهتعنم

 .":!"(نإ) لمعب

 .١708/1ليهستلا حرش )0

 .18/ [ليمكتلاو لييذتلا
 .قباسلا ردصملا (
 .١517/1بضتقملا :رظنا (

 .1170/1لوصألا :رظنا (
 .18 ةيهزألا :رظنا
 .144/1ةركذتلاو ةرصبتلا :رظنا
 .١541/1نآرقلا بارعإ يف نايبلا :رظنا

 /١١١. ؟وحنلا يف ينغملا :رظنا (8
 )٠١( ينغم :رظتا اللبيب١/؟15.

 :121/؟ةيفاشلا دصاقملا :رظنا 1١(
 .١5//1نآرقلا بارعإ لكشم :رظنا (17)

 اق /؟باتكلا (١1؟
 .1؟ا/بابلألا حيقنت :رظنا (14

 د د د

 ه0

 هاا ةيبرعل مولعلا ةلجم



 :هلوق نأل .(سيل) لمع (نإ) لامعإ ىري هنأ اذه هيوبيس صن نم مهفي فورخ نباف
 اهتفك (ام) ىلع تلخد اذإ ةيفانلا (نإ) نأ ينعي "أام) اهتفرص امك ءادتبالا ىلإ ام) فرصتو"
 .اهتفك اهيلع تلخد اذإ (ام) نأ امك لمعلا نع

 !”اينامرلاو ."!يسرافلاك .!يفاريسلاك حارشلا روهمج فلاخي اذهب فورخ نباو
 دارم نأ نوري نيذلا (هغ11 :ت) *!يفوكلاو .اه؟84 :ت) !؛!يفاريسلا نباو .(ه؟ 84:تأ

 ةليقتلا (نإ) لمع (ام) لاطيإب زاجحلا لهأ ةغل يف (ام) لمعل (نإ) لاطبإ هيبشت وه هيوبيس
 .كوخأ ديز امنإ :كلوق يف

 يف ريمضلا دوعب ةليقثلا (نإ) سيلو (نإ) هيوبيس دارم نأ ىلع فورخ نبا لدتسا دقو
 ىنعي امنإ هنإ :رسفملا لوقو " :فورخ نبا لاق .اهل ركذ ال ةليقثلا نأل :(نإ) ىلع (اهتفرص)
 ملو .ةروكذملا (نإ) ىلإ عجار |اهتفرص) يف ريمضلا نأل .دساف (كوخأ ديز امنإ) :هلوق يف

 .”1!عيدب وهو .هربدتف .ركذ (نإ)ل رجي

 خسن نأ ىلإ ةراشإلا نسحت فورخ نباو كلام نبا موهفم ىلع مكحلا لبقو
 :يتآلا وحنلا ىلع فورخ نبا هب لدتسا يذلا صنلا داريإ يف فلتخت هحارش خسنو باتكلا

 .هجولا هنأ ركذو نتملا يف مالسلا دبع خيشلا هدمتعاو قالوب ةخسن يفدرو ١.

 (ام) اهتفرص امك ءءادتبالا ىلإ مالكلا فرصتو...(ام) ىنعم يف نوكتو" :يلاتلاك

 .ا"!"بهاذ ديز نإ ام :كلوق كلذو .امنإ :كلوق يف ءادتبالا ىلإ

 :(باو(أ)ب مالسلا دبع خيشلا امهيلإ زمر نيتللا نيتيحابرلا نيتخسنلا يف درو .؟

 بابلألا حيقنتو ."!ةقيلعتلا يف كلذكو .(*! (مالكلا فرصتو) لدب ام فرصتو"
 .افنآ هيلإ راشملا فورخ نبا حرش

 .أ65/ ؛يفاريسلا حرش :رظنا (1]
 .512/1؟ةقيلعتلا :رظنا (1)

 .[ىسوم لآ .د ةلاسر] ؟ ١1/1 هيوبيس باتك حرش :رظنأ اياز
 /٠١5. ؟هيوبيس تايبأ حرش :رظنا 6
 .باآ 1 ١هيوبيس تايبأ حرش :رظنا (5)

 .131/ بابلألا حيقنت (1)
 .4ا/١/3باتكلا (ال)

 .اماذ ؟/ ؟باتكلا (4)

 513/5 :رظنا (4)



 .(مالكلا فرصتو) لدب "!" اهب (ام) فّرصتو ”يفاريسلا يف درو .*

 عجرماال هنأل ركذ امك هيوبيس صن نأ ول هيجو -يرظن يف- فورخ نبا يأرو

 دارملا نأ ىلع رخآ عضوم يف صني مل هيوبيس نأولو .(نإ) ىلإ الإ اهتفرص) يف ريمضلل

 ىلإ اوتفتلي مل حارشلا نأ بيرغلاو .كلام نبا هب دهشتسا يذلا عضوملا وهو .ةليقثلا (نإإب

 نبا دنع هئيجمك مهدنع هيوبيس صن ءيجم نم مغرلا ىلع (اهتفرص) يف ريمضلا عجرم

 .فورخ

 نأ وه ةليقثلا (نإ) صنلا اذه يف هيوبيس دارم نوكي نأ حجرأ ينلعجي يذلا نكل

 ملو ءاذه ىلع اوقفتا حارشلا روهمج نأو .ةدارملا اشنأ ىلع رخآ عضوم يف صن هيوبيس

 .هومهف يذلا مهفلا ىلع هلاكشإ روهظ عم ريمضلا عجرم ىلإ فورخ نبا ىوس تفتلي

 .ثينأتلاب ال ريكذتلاب (اهتفرص) يف ريمضلا نوكي نأ يف كشأ ينلعجي ام اذهو

 :كلوق يف ءادتبالا ىلإ (ام) هتفرص امك ءادتبالا ىلإ مالكلا فرصتو" :يلاتلاك صنلا نوكيف

 موهفم يف فالخلل عضوم الف اذه ىلعو .مالكلل اعجار (هتفرص) يف ريمضلا نوكيو ."امنإ

 .صنلا

 لمع (نإ) لامعإ ىلع لدي ام هيف سيلف كلام نبا هب لدتسا يذلا هيوبيس صن امأو

 ةيزاجحلا (ام) ىلع تلخد اذإ (نإ) نإ :لوقي نأ وه هيف هيوبيس هديري ام ىراصقو .(سيلا

 نأ دعب ءاربخو أدتبم اهدعب ام برعي يتلا ءادتبالا فورح نم اهتلعجو .لمعلا نع اهتعنم

 .اربخو امسا اهدعب ام برعي يتلاو (سيل) لمع ةلماعلا فورحلا نم تناك

 :”(سيل) فورح نم نوكت نأ اهعنمتو" :هيوبيس لوق ىلع العم كلام نبا لوق امأو

 نم ءيش الو .(ام) اهتلمج نم (سيلإل ةبسانم افورح مالكلا يف نأ ةرابعلا هذهب ملعف"

 ,”نيدوصقم امهنوك نيعتف (الاو (نإ) الإ ةبسانملا هذه يف(ام) ةكراشمل حلصي فورحلا

 فرحأللاباب درفأ هيوبيس نأ انفرع اذإ ةصاخبو .لمتحي امم رثكأب صنلل ليمحت وهف

 ىلإ هيف رشي ملو .(الإ ىلإ راشأو .(تالاو .ةيزاجحلا (ام) اهنم ركذو .[سيل) لمع ةلماعلا

 نبا هكرت امل لامعإلا ىلع ليلد هيف صنلا اذه ناكول مث .ديعب نمالو بيرق نماال(نإ)

 .با؟/ يفريسلا حرش (1)



 لامعإ هيوبيسل هوزع ىلع -قبس امك-رخآ صنب لدتسا يذلا باتكلا حراش فورخ

 .انإ

 .اقاطم لعافلا نع هلعفل دكؤملا ردصملا ةباين :ةثلاثلا ةلأسملا

 :لاق .لعافلا نع هلعفل دكؤملا ردصملا ةباين زاوج ىري هنأ هيوبيسل يجاجزلا بسن

 هنأك كِحّضو َدِعُق :لوقيف .هيوبيس بهذم وهو .ردصملا رامضإ ىلع مهضعب هزاجأ دقو"
 .97"هردصم ىلع لدي لعفلا نأل :تحضلا ّتِحْضو .دوعقلا َدِعُف :لاق

 نبا لاق .هيوبيس بهذم اذه نوكي نأ ىفن يذلا فورخ نبا اعباتم كلام نبا هضرتعاف

 مهضعب زاجأ دقو) :لاق هنأل .كلذ زيجي هيوبيس نأب راعشإ يجاجزلا مالك يفو" :كلام
 هنأ -يجاجزلا ينعي- هؤاعدا|...فورخ نبا لاق .(هيوبيس بهذم وهو ,ردصملا رامضإ ىلع
 يذلاو .بابلا اذه يف دكؤملا ردصملا رامضإ زيجي ال هيوبيس نأل ؛دساف هيوبيس بهذم

 فورخ نبا لاق اذكه..."!['"ا دوهعملا ردصملا رامضإ وهو ءرشب هعنمي ال هيوبيس هزاجأ

 .ال"حيحصلا وهو
 هزيجي امنإو .قالطإلا ىلع هلعفل دكؤملا ردصملا ةباين زجي مل هيوبيس نأ نايري امهف

 َرّْيِس ام :لاق نمل .ريس َريِس ىلب :كلوقك كلذو .لعفلا ريغب هيلع الولدم ايونم ناك اذإ
 .رفوس دق :رفسلا عقوتملو .دِعُق دق :دوعقلا عقوتمل كلوقكو ؟ديدش ريس

 راكنإ ابسان (هد11:ت)(*!يسويلطبلا ديسلا نبا يجاجزلا ضارتعا ىلإ امهقبس دقو
 .(ه178:ت) ساحنلا نبا ىلإ اذه

 .اخآ يبطاشلاو .'"! نايحوبأو .7!عيبرلا يبأ نبا هيلع امهقفاوو

 .!ماشهو ءارفلاو يئاسكلل بسن هيوبيسل يجاجزلا هبسن امو

 .الا/لمجلا )١(
 لمج حرش يف كلذك وهو .باوصلا هنأ رهظيو .(دوهعملا] لدب .دوصقملا :ليهستلا حرش يف (؟)

 .١/315يجاجزلا
 .51؟/١يجاجزلا لمج حرش (؟)

 .150//؟ليهستلا حرش (؛)
 .19 1للخلا حالصإ :رظنا هز
 .418/؟طيسبلا :رظنا (1)
 .571/ 1ليمكتلاو لييذتلا :رظنا (/)

 .56/؟ةيفاشلا دصاقملا :رظنا (8)
 .؟5؟3/ 1ليمكتلاو لييذتلاو .19 1للخلا حالصإ :رظنا (4)



 مالك هلقن لالخ هيلإ ةراشإلاب ىفتكا امنإو ءاذه يف هيوبيسل اصن كلام نبا دروي ملو

 ردصملا رامضإ وهو .رشب هعنمي ال هيوبيس هزاجأ يذلاو" :هلوق دنع كلذو .فورخ نبا
 ."دوهعملا

 يف هيوبيس صن داريإ نم يجاجزلا كلام نبا ضارتعا ةحص ىلع مكحلا لبق دباالو

 اذإ بصتني امك خفتريف ءالوعفم رداصملا نم اردصم نوكي ام باب اذه”هلوقوهو ءاذه

 :لئاسلا لوق ىلع كلوق كلذ نمف...هريغب لعفلا تلغش اذإ بصتنيو .هب لعفلا تلغش

 الوعفم هتيرجأف .فيعض برض هب برُطو .ديدش ٌريس هيلع ٌريِس :لوقتف ؟هيلع ٌرْيِس ريس يأ

 هيلع ٌريِس :هلثمو .هنع هريغب لعفلا تلغ ش دقف .افيعض ايرض هب بِرُض :تلق نإف .هل لعفلاو

 هب بِرضو ٌزيس هيلع ٌريِس :لوقت .ةفصلا ركذت ملو ىنعملا اذه تدرأ نإ كلذكو .اديدش اريس

 .!”ريسلا نم ءيش هيلع ريسوأ .ريسلا نم برض هيلع َريِس :تلق كنأك .برض

 نع هلعفل دكؤملا ردصملا ةباين زيجي هنأ ىلع اذه هيوبيس صن ''!يفاريسلا رسف دقو
 .لعافلا

 ؛يفاريسلا هرسف امو يجاجزلا هلهبسن ام لمتحي اذه هيوبيس صن نأ ةقيقحلاو

 .”برض هب برو ريس هيلع ٌريِس :لوقت .ةفصلا ركذت ملو ىنعملا اذه تدرأ نإف ” :هلوقل
 كلوق كلذ نمف" :هلوق دنع نم وهو صنلا لوأ يف هركذ ام ىلع اينبم نوكي نأ لمتحيو

 ردصملا رامضإ دارملا نأ نم فورخ نبا هركذ ام ىلع هدصق نوكيف ."لئاسلا لوق ىلع
 .دوهعملا

 :لاق ذإ .يجاجزلا هل هبسن ام لمتحي هيوبيس مالك نأ ىلإ خيبرلا يبأ نبا راشأ دقو

 ."!'هفلاخت ةعنصلا نأل ؛هليوأت نم دب الو .هرهاظب هيضتقي مالك هيوبيسلو"
 .تيبلا تلخد :مهلوق يف (تيبلا) بصن هجو :ةعبارلا ةلأسملا

 باصتنا نأ ىري هنأ نم هيوبيسل هبسن اميف (ه142:ت)'؛!نيبولشلا كلام نبا ضرتعا

 .اذوذش ةيفرظلا ىلع تيبلا تلخد :وحن يف (تيبلا)

 .118/1-519باتكلا )١(
 .أ 55و .با.؟/ ؟يفريسلا حرش :رظنا (؟)
 .418/؟طيسبلا (؟)

 .183 لصفملا يشاوح :رظنا (؛)



 رهاظ هيلعو ."!نايحوبأو !!"يضرلا هيوبيس ىلإ هتبسن يف َنيبولشلا قفاو يأر وهو
 كلام نبا هيلع دنتسا يذلا صنلا ريغ هيوبيسل رخآ اصن هحرش دنع !'!يفاريسلا مالك

 ناك ذإ .مهبملاب ههبشي .ماشلا تبهذ :مهضعب لاق دقو" :هيوبيس لوق وهو .يتأيس امك
 .("تيبلا تلخد ماشلا تبهذ :لثمو...ذاش اذهو .بهذملاو ناكملا هيلع عقي اناكم

 هصن يف درو امك وهف هنع لفغ نيبولشلا نأ ىأرو كلام نبا هب لدتسا يذلا صنلا امأ

 سيلو) :تيبلا تلخدو .نطبلاو رهظلا ديز بلقب لثم نأ دعب هيوبيس لاق”:لاق نيح
 هرهظ ىلع ائيش ديرت تنأو هنطبو هرهظ وه :تلقول كنأل ,فورظلا ةلزنمب انه بصتنملا
 (لخد)ب صتخملا (ناكملا) بصن لعجف نيبولشلا لفغ دقو .هصن اذه '*ا(زجي مل هنطبو
 باتكلا تاقرفتم عمجب هئانتعا عم نيبولشلا نم بجع اذهو .ةيفرظلا ىلع هيوبيس دنع

 .""”ضعب نم اهضعب نييبتو

 رجلا فرح فذح ىلع امنإو .ةيفرظلا ىلع سيل (تيبلا) باصتنا نأ ىري كلام نباف
 ليلدو .ةيوبيس بهذم اذه نأ ىريو .ضفاخلا عزن ىلع بصنلاب ىمسي اموهو .اعاستا
 .”فرظلا ةلزنمب انه بصتنملا سيلو" :هيوبيس لوق كلذ

 نبا -باتكلا نم صن ىلإ ةراشإ نود -هيوبيس ىلإ اذه ةبسن يف كلام نبا قبس دقو
 صن ١" !يسرافلا هيلع حرش اموهو .(*!عيبرلا يبأ نبا هقفاوو.(*!يرجشلا نباو ."أجارسلا
 .قبس امك يفاريسلا يأر ركذ دنع هيلإ راشملا هيوبيس

 جتحاو .نيبولشلا هآراموه حيحصلا مهفلا نأ ىأرو كلام نبا نايحوبأ ضرتعا دقو
 :"!يليامب

 )١( بجاحلا نبا ةيفاك حرش :رظنا ق١/م؟ /4885.
 ) )1.1551/5فاشترالاو .؟101/17-05ليمكتلاو لييذتلا ؛رظنا

 حرش :رظنا (؟) السيرافي؟/١5١-0111.
 .؟3/1باتكلا (؛)
 .154/1قباسلا ردصملا (4)

 .501/؟ليهستلا حرش (1]
 171/1١ لوصألا :رظنا ()
 .1؟8/1يرجشلا نبا يلامأ :رظنا (4)
 .111/1طيسبلا :رظنا (9)

 .11/1ةقيلعتلا :رظنا )٠١(
 )١١( ليمكتلاو لييذتلا :رظنا 1 /180-101.

 هيا هويسن اميف ن ذلا كلام نبا بقعت



 (تيبلا) باصتنا ىلع هيف ةجح ال كلام نبا هب دهشتسا يذلا هيوبيس صن نأ ١.

 امنإو .(يف) ريدقت ىلع سيل نطبلاو رهظلا باصتنا نأل هب لوعفملا بصن (تلخد) دعب

 وبأ ركذي امك- هيوبيس لاق كلذلو .هنطبو هرهظ ىلع ديز بلق لصألاو .(ىلع) ريدقت ىلع

 هرهظ ىلع ائيش ديرت تنأو- هنطبو هرهظ وه :تلق ول كنأل" :قباسلا هصن يف -نايح

 لعفلا لوصوو (ىلع) فذحو .(يف) هلعجي ملو (ىلع) فوذحملا لعجف ."زجي مل -هنطبو

 .اديز تررم :لثم وه لب .فرظلا ىلع نوكي ال هبصنو اهب رورجملا مسالا ىلإ

 بلق :ةلأسم هنم دارملا ”فورظلا ةلزنمب انه بصتنملا سيلو" :هيوبيس لوق نأ .؟

 .تيبلا تلخد :ةلأسم سيلو ءنطبلاو رهظلا ديز

 وهو .اذوذش ةيفرظلا ىلع (تيبلا) باصتنا نأ ىلع ةلالد هيف رخآ اصن هيوبيسل نأ .

 نأ مهف هنأ هل يفاريسلا حرش رهاظ نأ نم ةلأسملا لوأ يف هيلإ ةراشإلا تقبس ام

 صنلاو .اذوذش ةيفرظلا ىلع نابوصنم نيلاثملا يف (ماشلا]و (تيبلا) وحن نأ ىري هيوبيس

 هيلع عقي اناكم ناك ذإ .مهبملاب ههبشي .ماشلا تبهذ :مهضعب لاق دقو“ :هلوقوه

 ىلع ليلد هيفو .(ماشلا) ىلع ليلد (بهذ) يف سيل هنأل ؛ذاش اذهو .بهذملاو ناكملا

 صن هيوبيس نأ ىري نايحوبأف ."تيبلا تلخد :(ماشلا تبهذإ لثمو .ناكملاو بهذملا

 .(ماشلا] وهو .صتخم فرظ ىلإ لصو ( بهذ) لعفلا نأل .(ماشلا تبهذ) يف ذوذشلا ىلع

 تيبلا تلخد :وحن لعج كلذ دعب مث .ناكملا ظفل نم وه الو .هظفل نم قتشا امم سيلو

 .(تيبلا) ىلإ (تلخد) لوصوو ذو ذشلا يف هلثم هنأ ينعي اذهو .هلثم

 هب لوعفم هنأ ىلع وأ .ةيفرظلا ىلع ابصتنم تيبلا تلخد :وحن يف (تيبلا) نوك يفو
 لاجم انه سيل نييوحنلا نيب !'!فالخ بصتناف اعاستا هنم فذح رجلا فرح نأوأ ؛لعفلل

 .هيوبيس يأر ريرحت وه انمهي يذلا نأل .هتسارد
 ذِإ .مهبملاب ههبشي .ماشلا تبهذ :مهضعب لاق دقو" :هيوبيس لوق نأ هارأ يذلاو

 هيوبيس نأ ىلع ةلالدلا يعطق سيل "ذاش اذهو .بهذملاو ناكملا هيلع عقي اناكم ناك

 نأ نكمي نكلو .اذوذش ةيفرظلا ىلع نابوصنم نيلاثملا يف(تيبلا)و (ماشلا) نأ ىري

 ىلإ ىدعتي ال هنأ وهو .مزاللا لعفلا لمع نع صنلا اذه لبق هئيدح نأل ؛كلذ هنم مهفي

 .53/1باتحلا (')

 بجاحلا نبا ةيفاكل يضرلا حرش .410/1عيبرلا يبأ نبال طيسبلاو .17؟ةيبرعلا رارسأ :-الثم-رظنا (؟)

 .1553/؟برضلا فاشتراو .383/؟م/١ق



 امهبم نوكي نأ طرشب ناكملا مساو .نامزلا مساو .ردصملا بصني هنكلو هب لوعفملا
 هنأ ىلع ابوصنم (ماشلا) نوكي نأ هدصق نوكي الأ اذه بسانف .هلماع نم اغوصموأ

 :هيوبيس لوق اذه ديؤي يذلاو .اذوذش ةيفرظلا ىلع امنإو .ضفاخلا عزن ىلع وأ هب لوعفم
 .هبصنو ةرشابم (ماشلا) ىلإ لعفلا لوصو اللعم "مهبملاب ههبشي"

 امك هريغو كلام نبا هدروأ يذلا صنلا نيبو اذه هيوبيس صن نيب انعمج اذإ اننكلو

 .لعفلا امهيلإ لصو نامسا (تيبلا)و [ماشلا) نأ ىري هيوبيس نأب اعطق انعطق يتأيس
 :يليامل كلذو :ةيفرظلا ىلع سيلو .رجلا فرح فذح ىلع اعاستا ابصنف

 سيل بصتنملا نأ ىلع كلام نبا هب دهشتسا يذلا صنلا يف صن هيوبيس نأ 31

 .فورظلا ةلزنمب

 ريظنو" :كلام نبا هب دهشتسا يذلا صنلا دعب هسفن بابلا يف لاق هيوبيس نان

 .ديز نع :ديري امنإ .كاذ لاق اديز تئبن :مهلوق الإ سيل رجلا فرح اوفذح مهنأ يف !'اذه

 هنأ ىلع ليلد (اديز تئبناب هل ريظنتلاو "الإ سيل" :هلوقف ."!”نكامألا ىنعم لوألا ىنعم نأ الإ
 .ةيفرظلا ىلع بوصنم ريغ

 .راهنلاو ليللا كموق رطم :لوقتو" :هسفن بابلا يف -اضيأ - لاق هيوبيس نأ .
 يف عطاق اذهو .""!"مالكلا ةعس ىلع هتعفر تئش نإو .رخآلا هجولا ىلعو فرظلا ىلع

 ىلع امهبصن زاجأ اذه عمو .نافرظ امهنأ يف فالخ ال راهنلاو ليللا نأل ؛هيوبيس يأر ريرحت
 رخآلا هجولا نوكي نأ نكمي الو .بابلا لالخ هنع ثدحتي يذلا رخآلا هجولا ىلعو ةيفرظلا

 .ضفاخلا عزنب ىمسي اموهو ءاعاستا رجلا فرح فذح ىلع بصنلا الإ
 .نايح يبأ تاضارتعا يف ةجح الو .كلام نبا همهف اموه حيحصلا مهفلاف .اذهبو

 ريدقت ىلع امنإو (يف) ريدقت ىلع سيل (نطبلا]و (رهظلا] باصتنا نأب هجاجتحا امأ
 -لثمت دق هيوبيس نأ هيلع درلاف .تيبلا تلخد :لثم سيلو .اديز تررم :لثم وهف (ىلع)
 مث .لبجلاو لهسلا يف انرطم :ىنعمب هنأ ركذو .لبجلاو لهسلا انرطم :مهلوقب -اضيأ
 .لبجلاو لهسلا انرطمو .نطبلاو رهظلا ديز برض :يهو .ةلثمألا هذه ركذ هيوبيس نإ
 لاق ذإ .رجلا فرح فذح اهنيب عماجلا نأ ركذ مث .عرضلاو عرزلا انرطمو .تيبلا تلخدو

 تيبلا تلخدو .لبجلاو لهسلا انرطمو .نطبلاو رهظلا ديز برض :وحن دصقي (1
 .١1331/1باتكلا (؟)

 .1/١17قباسلا (؟)



 لاق اديز تئبن :مهلوق ءالإ سيل رجلا فرح اوفذح مهنأ يف اذه ريظنو” :-قبس امك-

 .”نكامألا ىنعم لوألا ىنعم نأ الإ .ديز نع ديري امنإ .كاذ

 بلق :ةلأسم هنم دارملا "فورظلا ةلزنمب انه بصتنملا سيلو" :هيوبيس لوق نإ :هلوق امأو

 .هيلع ليلد ال هيوبيس صنب مكحت وهف .تيبلا تلخد :ةلأسم سيلو .نطبلاو رهظلا ديز
 هنأ قبس دقف ”..ماشلا تبهذ :مهضعب لاق دقو" :هيوبيس صنب هداهشتسا امأو

 .هفالخ ىلع صنت -قبس امك- ىرخألا هيوبيس صوصن نأ الول .اذه هنم مهفي نأ نكمي

 ٌتَرِصَح مُكوُكَجوأل :يلاعت هلوق يف (...ترصح) ةلمج بارعإ :ةسماخلا ةلأسملا

 14 َمُهْروُدُص

 هنأ هيوبيسل بسن هنأ (06414:ت) ذاشباب نبالا"'لمجلا حرش يف فورخ نبا بسن

 يف هضرتعاو .ردقم (موق)ل ةفص ةلأسملا اهب ةنونعملا ةيآلا يف (ترصحأ ةلمج نأ ىري

 .اذه لعفي مل هيوبيس نأ انيبم اذه

 معزو] :فورخ نب نسحلاوبأ لاق" :لاق .هصن القان فورخ نبا كلام نبا عبات دقو

 لعفي ملو .(موقإل ةفص (مهوردص ترصح) لعجي -هللا همحر- هيوبيس نأ '"!ذاشباب نبا

 .ان!"ذاشباب نبال هللا رفغو - هللا همحر-نسحلا وبأ قدص :تلق (؛!(.هيوبيس كلذ

 .هيوبيس باتك يف ذاشباب نبا هبسن امل ادنتسم نوكي نأ نكمي ام ىلع فقأ ملو

 هبن دقو ."'شفخألل ةرمو ."!هيوبيسل ةرم يرجشلا نبا هبسن ذاشباب نبا هبسن امو

 اذه لقن يسرافلا نأل .شفخألل هنأ يل رهظي يذلاو ."!بارطضالا اذه ىلإ يلامألا ققحم

 .ا"اريبكلا لئاسملا هباتك يف هنع تايدادغبلا يف

 ]١(النساء:4١.
 .5845/1:رظنا (؟)

 .419/ذاشباب نبا حرش :رظنا (؟)

 .قباسلا ردصملا (؛)
 .5ا5/؟ليهستلا حرش (د)

 .1؟/ ؟يرجشلا نبا يلامأ :رظنا (1)
 .57/7١قباسلا ردصملا (/)

 .؟ه١1/؟قباسلا ردصملا (8)

 .148تايدادغبلا :رظنا (4)

 رك ةيبرعلا مولعلا ةلجم



 الإ هعنم مسق :نيمسق الاح يضاملا لعفلا ءيجم زاوج يف نويوحنلا مسقنا دقو

 .(ها٠ا/ :ت) !!ءارفلا يأروهو .ةلأسملا ةيآك ةرمضموأ ةرهظم (دق| هعم تناك اذإ

 .'! ينج نباو .!يسرافلاو .''جارسلا نباو ."!جاجزلاك نيبوحنلا نم روهمج هقفاوو
 ."!نييرصبلا ىلإ يأرلا اذه بسنو ."!يرابنألاو ."!يناجرجلاو .١!يسيقلا يكمو

 رايتخا وهو ."!نييفوكلا ىلإ بسنو ."!شفخألا مالك رهاظ وهو .هزاجأ مسقو
 .اذ! ليقع نباو ."؛!يبلحلا نيمسلاو ."!نايح يبأو ."! كلام نباك ني يبرخأتملا نم روهمج

 .ااذبح) بارعإ :ةسداسلا ةلأسملا

 يضاملا لعفلا نم ةبكرم ديز لجرلا اذبح :وحن يف (اذبح) نأ ىلع نويوحنلا قفتا
 مأ لصألا اذه ىلع ةيقاب يهأ كلذ دعب اوفلتخا مهنكلو .(اذإ ةراشإلا مسا هلعافو (بح)

 ؟أدتبم مسا ةلزنمب بيكرتلا دعب تحبصأ اهنأ

 ةنوكمو .اهتيلعف ىلع ةيقاب ةيلعف ةلمج (اذبح] نأ ىري نم يأر كلام نبا راتخا دقو
 .هيوبيس مالك رهاظ اذه نأ ركذو .(اذإ لعافلاو (بح] يضاملا لعفلا نم

 ماشه نبا مهنم اموق ضرتعي هنأ -يتأيس امك -ليهستلا حرش يف هصن رهاظو
 اديؤم .هنع اربخم أدتبم (اذبح) ىري هنأ هيوبيسل اوبسن -ركذ امك- (دالا/:ت) !١" يمخللا

 نم أطخو .ةيلعف ةلمج (اذبح) نأ ىري هيوبيس نأب هيف مزج فورخ نبال صنب همالك

 ١( يناعم :رظنا القرآن1١/؟؟-56.
 .44/؟هيارعإو نآرقلا يناعم :رظنا 1

 .؟101/1-١133لوصألا :رظنا (؟)
 543-161 تايدادغبلا :رظنا (؛
 .١/١53بستحملا :رظنا (4)

 .؟١3/1١نآرقلا بارعإ لكشم :رظنا (1

 413-411 /؟حاضيإلا حرش يف دصتقملا :رظنا (
 .11؟فاصنإلا :رظنا (8
 .١/304طعم نبا ةيفلأ حرشو .11//؟لصفملا حرشو .؟87نييبتلاو .قباسلا ردصملا :رظنا (4

 .؟١/131لوصألاو ,1؟؟/ ؟ بضتقملا يف هيلإ ايوسنم رظناو .؟ 15/1١ نارقلا يناعم ؛رظنا ٠١(
 .ةقباسلا لبق ةيشاحلا يف ينلا رداصملا رظنا ١١(

 .51/1/؟ليهستلا حرش :رظنا (1")
 .1101/؟فاشترالا :رظنا 1١(
 .1011/؟نوصملا ردلا :رظنا )١4(

 .غال/١ دعاسملا :رظنا (1)

 1؟!لمجلاو لوصفلا :رظنا 1

 0000000 ةيوييسل هويسناميف نييوحتلا كلام نبابقعت 1000



 نوكو هتيلعف ىلع ايقاب (بح) نوك نم هترتخا يذلاو" :كلام نبا لاق .كلذ فالخ معز

 نأ يمخللا ماشه نبا مهنم موق معزو .هيوبيس مالك رهاظ وه...هتيلعاف ىلع ايقاب (اذإ

 ”اذو لعف ”بح"] :فورخ نبا لاق .هدعب امب هنع ربخم أدتبم (اذبح] لعج هيوبيس بهذم

 ."11 | كلذ ريغ معز نم أطخأو ههيوبيس لوق اذه .."اذبح ”هربخو أدتبم ”ديزكو .هلعاف

 همهف هجو انل نيبيو اذه يف اصن هل دروي وأ هيوبيس مالك ىلإ رشي مل كلام نبا نكلو

 نع هيوبيس هيف ثدحت ادحاو اعضوم الإ دجأ مل هيوبيس باتك ىلإ عوجرلابو

 ةلزنمب (اذبح) نأ هللا همحر - ليلخلا معزو" :هلوق وهو .ليلخلا هخيش اعباتم ةلأسملا

 امك عوفرم مسا وهو .(الولإ وحن ةدحاو ةملك ةلزنمب (بحأو (اذإ نكلو .ءيشلا بح

 هنأل ؛هذبح :لوقتالو .اذبح :ثنؤملل لوقت كنأ ىرتالأ .رورجم معلاف .مع نبا اي :لوقت

 ."!"لثملاك هنأل :مزاللا وف ركذملا راصو .كل تركذ ام ىلع (بح) عم راص

 أشنم وه مهفلا يف فالتخالا لعلو ,نويوحنلا همهف يف فلتخا اذه هيوبيس صنو

 مل (اذبح) نأ ىري هيوبيس نأ صنلا اذه نم نييوحنلا ضعب مهف دقف .ةلأسملا يف فالخلا

 .ًادتبم عفر لحم يف مسا ىلإ تلوحت امنإو .لعافلاو لعفلا نم نوكملا اهلصأ ىلع قبت

 ةلزنمب (بح]و (اذإ نكلو" :هيوبيس لوق وه مهدنع مهفلا أشنمو .اهل ربخ اهدعب مسالاو

 ,”ةدحاو ةملك ةلزنمب”هلوق نأ اوأر دقف ."عوفرم مسا وهو .!الولإ وحن ةدحاو ةملك

 .مهفلا اذهب عطاق (اذبح] ىلإ عجارلا اوه) ريمضلاو

 :يفاريسلا لاق .!؟!يطساولاو .يفاريسلا باتكلا حارش نم مهفلا اذه مهف نممو

 عقي دحاو ءيش ةلزنمب اعيمج العجو .هعم ينبو .هلعاف (اذإو .لعف (بح) نإف (اذبح)] امأف"

 ىنعم يف دحاو ظفلب ركذملاو ثنؤملاو ةعامجلاو نينثالاو دحاولا يف أدتبم مسا عقوم
 .!“1"ديز دومحملا :لاق هنأكف .ديز اذبح :ليق اذإف .دمحلاو حدملا

 .511/1فورخ نبال يجاجزلا لمج حرش ل

 .١5/؟ليهستلا حرش (1)

 .180/1باتكلا (؟)

 .أ1[ ترصتخملا قيلعتلا :رظنا (؛)

 .أ51/؟هيوبيس باتك حرش (4)

 م" ب ردولعلا ةلجم



 يبأ نبا .كلام نبا هضرتعا يذلا يمخللا ماشه نبا ريغ هيوبيس ىلإ هبسن نممو

 .ليلخلا هخيشلو هل يأرلا نأ ىلع صن هنكلو .""عيبرلا
 مهنم .نيبوحنلا نم ةعامج بهذم وه -هيوبيس ىلإ ةراشإلا نود- لوقلا اذهو

 ."اروفصع نباو .! شيعي نباو ."'جارسلا نباو ؛"ادربملا
 .7!نيرثكألا ىلإ نايحوبأو .عيبرلا يبأ نبا هبسنو
 نممو .اهلصأ ىلع ةيقاب اهنأ هيوبيس صن نم نييوحنلا ضعب -اضيأ - مهف امك

 نم مهفلا اذه يف هعباتو .(ه4 ٠٠:تا !"!يبطرقلا باتكلا حارش نم مهفلا اذه مهف

 نيبوحنلا ضعب نأ (ه0١3:ت) !"!يرهزألا دلاخ ركذو .( ه5 :ت) ا*| ليقع نبا نيبوحنلا

 .اهلصأ ىلع (اذبح) ءاقب هيوبيس مالك رهاظ نأ ركذ نم ىلع اذه هيوبيس صنب ضرتعا
 لوق يف ريمضلا نأب نظلا وه .قباسلا مهفلا أطخ ردصم نأ '"!يبطرقلا نيب دقو

 اممو .(اذبح) يف (اذإ ىلإ دئاع هنأ نيح يف .(اذبح] ىلإ دئاع ”عوفرم مسا وهو”:هيوبيس
 (اذبح]) يف (اذإ ف ."رورجم معلاف" :هلوقو .(مع نبا|ب هيوبيس ريظنت يبطرقلا دنع اذه ديؤي

 يبطرقلا ركذ دقف (الولاب (اذبح) هيبشت امأو .رورجم (مع نباي) يف (مع) نأ امك عوفرم
 .ةيفرحلا نع جرخت مل (الولإ يف أول) نأ امك ةيلعفلا نع (بح) جرخيال هنأ

 نأ ىلع ةجح هيف سيل اذه هيوبيس صن نأ ١8( :تإ !'اريبزلا نب رفعج وبأ ركذو
 (مع نبا)ب هيوبيس ريظنت نأ ركذ امك .حيرص ريغ هيف هيوبيس مالك نأل مسا (اذبح)

 ةدحاو ةروص ىلع ثنؤملاو ركذملا عم (اذإ ءاقب ىلع هليوعتو .”رورجم معلاف: هلوقو
 .اهيجو .(اذبح] لصف ةاعارم هيوبيس مالك رهاظ نإ :لاق نم لوق لعجي

 )١( :صخلملا :رظنا 413.

 .155/؟بضتقملا :رظنا (1)

 .113/1لوصألا :رظنا (؟)

 .0/17١15لصفملا حرش :رظنا (؛)
 .١/151يجاجزلا لمج حرش :رظنا (د)

 .5005/ [برضلا فاشتراو .«44؟صخلملا :رظنا (1)

 .10 /هيوبيس باتك نويع حرش :رظنا ف
 .١15/؟دعاسملا :رظنا (8)

 .44/7حيرصتلا :رظنا (4)

 .101هيوبيس باتك نويع حرش :رظنا )٠١(
 110/1١ ليمكتلاو لييذتلا :رظنا (11)

 هب ةهويسن اميف ن دلا كلام نبا بقعت



 ,هيوبيس ىلإ لصألا ىلع (اذبح) ءاقبب لوقلا نيرخأتملا نيبوحنلا نم ريثك بسن دقو

 دلاخو ."اماشه نباو .(هال49 :ت)"!يدارملاو . -قبس امك- كلام نباو فورخ نباك

 .(هل 117 :ت)ا'!ينومشألاو ."!يرهزألا

 نبا ىلإ بسنو .( ه5 47:تإ !!!ناهرب نباو .”!يسرافلا بهذ بهذملا اذه ىلإو

 .اه'؟ ؛ال:ت) !*لهيوتسرد نباو .(ه؟99:ت) !"!ناسيك

 (اذبح] نأ ىري هنأ يف حيرصو حضاو هيوبيس صن نأ يف لاكشإ ال هنأ هارأ يذلاو

 دنع اهلمجمب اهل نوكي نأ بجوي-يل رهظي امك- اذهو .ةدحاو ةملك ةلزنمب ةبكرم

 .دحاو يبارعإ لحم هيوبيس

 - لاكشإ الف (اذبح) ىلإ ادئاع "عوفرم مسا وهو" :هلوق يف أوه] ريمضلا ناك نإف

 نمو يفاريسلا همهف امك أدتبم مسا عفر لحم يف |اذبح) نأ ىري هيوبيس نأ يف -اضيأ

 علطم يف لاق ذإ :ةلماك اهنع ثدحتي ناك هيوبيس نأ (اذبح] ىلإ ريمضلا دوع ديؤيو .هعبات

 .”.يشلا بح ةلزنمب (اذبح] نأ - هللا همحر- ليلخلا معزو" :صنلا

 نباب) ريظنتلا هديؤي اذهو .يبطرقلا ىري امك .(اذبح] يف (اذ) ىلإ ادتاع ريمضلا ناك نإو

 (اذبح) عقوم يف هيوبيس يأرل حيرص ليلد صنلا يف سيلف-"رورجم معلاف" :هلوقو (مع

 (اذبح) نأ ىري هيوبيس نأ ىلع ليلد يأ (اذإ ىلع ريمضلا دوع يف سيل هنأ امك .ةبكرملا

 رهظي امك --لوقي نأ ديري هيوبيس نأل ؛لصألا اذه لاوز ىلع ليلد هيف لب .اهلصأ ىلع ةيقاب

 دعب هلاح نكل .بيكرتلا لبق عوفرم مسا (اذإ :يأ .وهو .(اذ عم بكر (بحأ نإ :-يل

 وهو .(مع) عم بكر (نبا| نأ امك .ةدحاو ةلاح هموزل اذه ىلع ليلدلاو ,ريغت بيكرتلا

 ةبكرم ةملك (مع نبا) نأ امكف .حتفلا ىلإ هدعب هلاح ريغت بيكرتلا لبق رورجم مسا

 لحم اهل نوكي نأ بجي ةبكرم ةملك (اذبح) كلذك .ىدانم اهنوك وهو يبارعإ لحم اهل

 .118/ ؟دصاقملا حيضوت :رظنا ()

 .؟ذذ/ ؟ كلاسملا حضوأ :رظنا اذ

 14/١. حيرصتلا :رظنا (1)

 .49/؟ينومشألا حرش ؛رظنا (4)
 .7 ١-١4 1١تايدادغبلا :رظنا (د)

 .1/١17عمللا حرش :رظنا )3

 .14/1؟حيرصتلاو .13 1/٠١ ليمكتلاو لييذتلا :رظنا (ا/)

 .نيقباسلا نيردصملا (8)



 هيلع صني مل هيوبيس ناك نإو .أدتبم اهنوك نم برقأ يبارعإ لحم كانه سيلو .يبارعإ
 .اذبح ال (اذإ ىلإ ريمضلا دوع ىلع ءانب

 امك .ةيلعفلا نع (بح) جرخي ال (الولاب (اذبح] هيبشت نأ نم يبطرقلا هركذ ام امأو
 نإ :لوقي نأ ديري هيوبيس نأل .ديدسب سيلف .ةيفرحلا نع جرخت ملا الولا يفاولا نأ
 اتحبصأف (ال عم تبكر اول) نأ امك .ةدحاو ةملك ةلزنمب احبصأو (اذإ عم بكر (بح)
 .نافرح وأ ناتملك (الولا نإ :لوقي دحأ الو .ةدحاو ةملك ةلزنمب

 نبا ركذ امك هيوبيس صن رهاظ سيل اهلصأ ىلع ةيقاب (اذبح) نوكف اذه ىلعو
 .فورخ نبا ركذ امك هب اعوطقم نوكي نأ نع الضف كلام

 .فرظلاب هلومعمو بجعتلا لعف نيب لصفلا :ةعباسلا ةلأسملا

 .هلومعمو بجعتلا لعف نيب فرظلاب لصفلا عنم ىري هنأ هيوبيسل يرميصلا بسن
 ريغزاجأ دقو...هيوبيس دنع هيف لمع امو بجعتلا لعف نيب لصفلا زوجي الو" :لاق
 نسحأ امو .اديز رادلا يف نسحأ ام :كلوقك .رجلا فورحو فرظلاب هيف لصفلا ةيوبيس
 .0"ارمع مويلا

 .كلذ حصيالو .هيوبيس ىلإ يرميصلا هبسن بهذم اذهو" :الئاق نيبولشلا هضرتعاف

 !؟”روهشملاو روصنملا بهذملا وهو .زئاج كلذ نأ باوصلاو
 هيوبيسل سيل هنأ هيف نيبي يفاريسلل اصن القانو .هصن القان اذه يف كلام نبا هعباتو

 نيبولشلا صن لقن دعب كلام نبا لاق .هلومعمو بجعتلا لعف نيب لصفلا عنم يف صن
 يف يفاريسلا لاقو .اهقفو القن نفلا اذه يف ىهتنملا وهو يلعوبأ لاق اذكه ”قباسلا

 .لعفلا اهيلوتو "ام" مدقت كلذب دارأ امنإو) :"!(هعضوم نع ائيش ليزي الو| :هيوبيس لوق
 بجعتملاو لعفلا نيب لصفلل ضرعتي ملو .لعفلا دعب هنم بجعتملا مسالا نوكيو
 ,اةا"اكأ[هنم

 )١( ةرصبتلا والتذكرة١/518.

 ) )1.415/؟ةيلوزجلا ةمدقملا حرش
 (؟) الكتاب١/؟/.

 .با١/87يفاريسلا حرش (؟)
 .15/؟ليهستلا حرش (4)

 هوبسن اميف نييوحنلا كلام نبا بقعت 0



 لمعي ام باب اذه" :وه يفاريسلا نع هلقن نمض كلام نبا هدروأ يذلا هيوبيس صنو

 نسحأ ام :كلوق كلذو .هنكمت نكمتي ملو لعفلا ىرجم رجي ملو لعفلا لمع

 :هيف لوقت الو .هعضوم نع ائيش ليزت الو (ام) رخؤتو (هللادبع) مدقت نأ زوجي الو...هللادبع

 .!”اذه ىوس لاعفألا يف نوكي امم ائيش الو .نسحياام

 ائيش ليزت الو..رخؤتو...مدقت نأ زوجي الو“ :هيف هيوبيس لوق نم عنملا جتنتسي امبرف

 ىلع درلا هل يفاريسلا مهفو هيوبيس صن داريإ نم دصقي كلام نباو ."ةعضوم نع

 هنم مهف ناك نإ لصفلا عنمي هيوبيس نأ ىلع ةلالد هيف سيل صنلا اذه نأب يرميصلا

 عنم وه هيف ام ىراصقو .هاوس عوضوملا اذهل صن هيوبيس باتك يف سيل هنأل ؛عنملا

 .لصفلا ىلإ ةراشإ يأ هيف سيلو .هلومعمو بجعتلا لعفو (ام) نيب ريخأتلا وأ ميدقتلا

 ."!ليقع نباو ."!نايحوبأ يرميصلا هضارتعا يف كلام نبا عبات دقو

 .يرميصلا ىوس اذه هيوبيسل بسن نم ىلع فقأ ملو

 لعف نيب لصفلا يف صن هيوبيسل سيل هنأب ”'شيعي نباو ا“! يسرافلا صن دقو

 .ةلومعمو بجعتلا

 .عامسلاو سايقلا نيب هلعف نم الدب عقاولا ردصملا:ةنماثلا ةلأسملا

 ابرضو ءاركشو ادمحو .ايعرو ابتو هل ايقس :وحن يف هلعف نم الدب ردصملا عوقو يف

 :نابهذم .هلابجعو .اديز

 ناك اذإ ("ادربملا بهذملا اذه بهذ نممو .كلذ ةيسايق ىري بهذم :لوألا بهذملا

 ."!جارسلا نبا مالك رهاظ وهو .رمألا عضوم يف ردصملا

 .":! كلام نبا بهذ هيلإو "!؛شفخألاو .*!ءارفلا ىلإ هتيسايقب لوقلا بسنو

 ١( الكتاب١/1/!-5/.
 .؟1!؟/١٠ليمكتلاو لييذتلا :رظنا (؟
 .13ا//؟دعاسملا :رظنا (؟)

 .54 1تايدادغبلا ؛رظنا (؛)
 .19/١15لصفملا حرش :رظنا (د
 .121/؟بضتقملا :رظنا (1
 .111/ .159 /1لوصألا :رظنا (
 ,188/ 1 ليمكتلاو لييذتلاو .117/ 7 .180//؟ليهستلا حرشو .١/11شيعي نبال لصفملا حرش :رظنا (6

 .؟[5/ 1 .ءالا/ادعاسملاو
 .5115/ 7 .غالا/ ادعاسملاو .188/ /ليمكتلاو لييذتلاو ,7/ ,ا8ا// ؟ليهستلا حرش :رظنا (

 .1؟ا// 15 1810//؟ليهستلا حرش :رظنا ٠١(

 07١1| ةيبرعلا مولعلا ةلجم



 !نيرخأتملا رثكأ ىلإ بسن دقف .عومسملا ىلع هرصق ىري بهذم :يناثلا بهذملا

 .كلذ ىلع هرصق هيوبيسل نوبسني مهنأ
 صن موهفم ريرحت لاجم لاجملا امنإ .ةلأسملا هذه ةساردل الاجم انه لاجملا سيلو

 رصق هيوبيسل نوبسني مهنأ نيرخأتملا رثكأ ىلإ بسن دقف .هل كلام نبا مهفو هيوبيس
 :"اهجوأ ةثالث نم ةبسنلا هذه ضرتعا دقو .عومسملا ىلع كلذ

 :كلام نبا لاق .عامسلا ىلع اهرصق يف حيرص هيوبيسل صنال هنأ :لوألا هجولا

 ىلع صن هل سيلو .عامسلا ىلع اهلك اهرصقي هيوبيس نأ نومعزي نيرخأتملا رثكأو"
 ."كلذ

 ردصملا ناك ام يف اهتيسايق ىلع ةلالد اهيف هيوبيسل اصوصن كانه نأ :يناثلا هجولا

 :رعاشلا لوقوحن كلذو .ءاشنإلا هب ادوصقم اربخ وأ ءاخيبوت وأ .ءاعد وأ .ارمأ اهيف
 ا" ِبِلَمَتلا َلْدَت َلاَمْلا َقْيَرْزاَلدَتَف مِهروُمأ لج ساّنلا ىمْلأ نيح ىلع

 :رعاشلا لوقو
 الجو قفَشَم اهنمانأ اَهُتفلَسُأ ْدَق َمِئَآَم اًناَرمْع بؤتلا لباقاي

 :رعاشلا لوقو
 اهاسِلْخُمْلا ما َقّتلاَك حِسأَر ناتفأ مدفعي د يلوا مأ ةقالعأ

 .ارفكو ادوحج الارحشو ادمح :ةمعنلاب فرتعملا لوقوحنو

 .1818/ ا دعاوقلا ديهمتو :؟5؟/ ؟دعاسملاو .؟157فاشترالاو .117/؟ليهستلا حرش :رظنا ل
 .5//11-118ليهستلا حرش الإ

 :ليقو .؟٠3/؟ةيرصبلا ةسامحلا :يف امك نادمعه ىشعأل :ليقف .هتبسن يف فلتخا .ليوطلا نم تيب (؟)
 رعاشل :ليقو /٠١11/. ؟هناويد تاقحلم :يف امك ريرجل :ليقو .114هناويد تاقحلم :يف امك صوحألل
 ,111/1باتكلا :يف ةبسن الب هرظناو .؟11/1يفاريسلا نبال هيوبيس تايبأ حرش :يف امك نادمه نم
 .؟15/ ؟دعاسملاو .55/ ؟ليهستلا حرشو .١/١٠٠صئاصخلاو

 .1517/؟ليهستلا حرش :يف هرظتاو . كلام نبا لبق هيلع فقأ ملو .هلئاق ىلع فقأ مل طيسبلا نم تيب (4)
 .؟2؟/ ؟ دعاسملاو ,115؟/ 3 فاشترالاو .15١٠/؟ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو

 عبسلا دئاصقلا حرشو .؛5 قطنملا حالصإو ,4 ؟!ةناويد يف امك يدسألا رارملل لماكلا نم تيب (4)
 يف يفاكلاو .؟١!تايبلحلا لئاسملاو 25/1 بضتقملاو .011/1باتكلا :يف وزع الب هرظناو .؟ ٠١ لاوطلا
 .د١٠/ ؟حاصفإلا

 دب هويسن اميف ن نلا كلام نبا بقعت



 اهنم ناك ام نأب رعشي ام همالك يف لب" :ةرشابم قباسلا هصن دعب كلام نبا لاق

 ام باب) يف هلوق كلذب رعشملا همالك نمف .سيقم ءاشنإوأ اخيبوتوأ ءاعدوأ ارمأ

 ايقس :كلوق كلذو) :(هراهظإ لمعتسملا ريغ لعفلا رامضإ ىلع رداصملا نم بصتني

 اعدجو ابتو اسعت كلوق كلذ نمو) :لاق مث ."ا(ارفدو ةبيخ :!!هلوق وحنو ايعرو

 اكل "[؟اهوجنو

 ملو كلوق كلذ نمو :هلوقف" :الئاق صوصنلا هذهب هلالدتسا هجو كلام نبا حضوأ دقو

 ابتو اسعت :كلوق كلذ نمو :هلوق اذكو .سايقلاب لوكوم هنأب راعشإ هيف مهلوق لقي

 اد!" عومسملاب دييقتلا مدعو سايقلا هدارم هنأ ملعف .هوحنب لوقلا قلطأف .هوحنو اعدجو

 نمف .(لازناو (كارت] :وحن باب ةيسايق ىلع صن 'اهيوبيس نأ :ثلاثلا هجولا

 :يلي امل كلذو اسيقم (ايقس) باب هدنع نوكي الأ دعبتسملا

 بوني ام قحأو .هريغو هديكوت يف هل ةبحاصملا ريثكو لعفلا لصأ ردصملا نأ .

 ةرثك عم ةلاصألا تتبث اذإف .هلالصأ نكي مل نإو هل هتبحاصم ترثك ام ءيشلا نع

 .حيحص ريغ هؤاغلإ ناكو حيجرتلا مزل ةبحاصملا

 .عضو فانثتساو لمع فانئتسا هنم مزلي (لازن) باب يف سايقلا لامعتسا نأ .؟

 سايقو .عضو نود لمع فانئتسا هنم مزلي روكذملا ردصملا يف سايقلا لامعتساو

 .عوضوم ىلع لمهم سايق نم بسنأو برقأ عوضوم ىلع عوضوم
 دوصقملا ربخلاو خيبوتلاو ءاعدلاو رمألا يهو .ةروكذملا هوجولا ىلع ردصملا نأ ٠.

 وحن عراضملا ىنعمبو .لاملا الذب :وحن رمألا ىنعمب :ماسقأ ةعيرأ ىلع دراو .ءاشنإلا هب

 _ , :رعاشلا لوق
 نا امد عب د يلولا مأ ةََقاَلَعُأ

 :رعاشلا لوقك يضاملا ىنعمبو

 .(هلوق) لدب "كلوق"” :؟١/11باتكلا يف صنلا (!)

 .قباسلا ردصملا (؟)

 .(هوحن) لدب ”...رعاشلا لوق وحنو" :؟١11/1 باتكلا يف صنلا (؟)

 /1١1. ؟ليهستلا حرش )ل

 .قباسلا ردصملا (3)
 .18 .؟ا١/7/ ؟باتكلا :رظنا (1)

 .ةلأسملا هذه يف تيبلا جيرخت قبس 0



 ا ْمُهُئَماَعَت ففحت مل حلا اهب يدهع

 برعلا ةيانع ناحجر ىلع كلذ لدف .رمألا ىنعمب الإ يدعتملا لعفلا مسا دري ملو
 حجارلا ىلع سايقلاو .هماقم لعفلا مسا ةماقإب مهتيانع ىلع لعفلا ماقم ردصملا ةماقإب

 .اهحوجرملا ىلع سايقلا نم ىلوأ ةيانعلا
 -هللا همحر- هنأب هيلع ضرتعن نأ كلام نبا ضارتعا هجوأ ةشقانم لبق انب نسحيو

 دنع سيقم ريغ هلعف ماقم ردصملا ةماقإ نأب هيف حرص هل قباس صن اذه هصن ضقان دق

 لعفب ظفللا نم الدب هنوكل ابوجو لماعلا فوذحملاو * :كلام نبا لاق .هترثك عم هيوبيس

 رثكأ وهو درفم هنمو .!"!(باقرلا برضو .كنارفغ :وحن فاضم هنم بلط يف لمعتسم
 ."”هترثك عم هيوبيس دنع اسيقم سيلو .فاضملا نم

 صنلا يفو دهتجم صنلا اذه يف هنإ :لاقي نأب كلام نبال راذتعالا نكمي هنأ ىلع
 .!نيرثكألل عباتم قباسلا

 صن هل سيل هيوبيس نأ نم هب لدتسا اموهو ضارتعالا هجوأ نم لوألا هجولا امأ
 :نيعضوم يف اذه ىلع صن هيوبيس نأل ؛حيحص ريغف كلذ ىلع

 ةدرفملا رداصملا ىرجم ةفاضملا رداصملا نم ىرج ام باب] يف هلوق وه :لوألا عضوملا
 امك اذ يرجت امنإ .كيقس :زوجي الو .كسيوو .كحيوو . كليو :كلذو' :(اهبوعدملا
 وحن ىلع ءايشألا هذه هيوبيس ركذ" :الئاق اذه يفاريسلا حرش دقو .*!"برعلا ترجأ
 لامعتسا موزل بجو امناو .هب عدت مل برعلا نأل | كيقس) زجي ملو ءاهل برعلا لامعتسا
 بهذم ىلع هب ظفللا نم الدب تلعجو .لعفلا اهنم فذح دق ءايشأ اهنأل ءاهايإ برعلا
 لاعفألا ماقم رداصملا ةماقإو فذحلاو رامضإلا نأل ؛هزواجت زوجي الف .ءاعدلا نم هودا ارأ

 ./"هومزل يذلا عضوملا هيف اوزواجتيف ءرمتسم سايقب سيل

.158/ 
 ؟ليهستلا حرش : يف هرظنا .كلام نبا لبق هيلع فقأ ملو .هتمتت ىلع الو .هلئاق ىلع فقأ مل

)١( 
 ادعاوقلا ديهمتو /58717.

 .(:دمحم (؟)

 .181/؟ليهستلا حرش اة

 .ثحبلا يمكحم دحأ نم راذتعالا اذه تدفأ |
 .518/1باتكلا (8)
 .أ81/؟يفريسلا حرش (1)

 هوبسن اميف ن نزلا كلام نبا بقعت



 نم بصتتي ام باب اذه) باب يف هلوق وهو .لوألا نم ةحارص دشأ وهو :يناثلا عضوملا

 ءاربص هتلتق :كلوق كلذو' :ارمألا هيف عوقوم هنأل بصتناف .رمألا هيف عقو لاح هنأل رداصملا

 اذه نم ىضم ام لثم سايقلا يف ناك نإو ردصم لك سيلو...ةأجافمو ةءاجف هتيقلو

 الهنأ ىرتالأ .الاح ناك اذإ لعاف عضوم يف انهه ردصملا نأل :عضوملا اذه عضوي بابلا

 (ايقس) باب يف لمعتسي ردصم لك سيل هنأ امك .ةلجر اناتأ الو ةعرس اناتأ نسحي

 .0"|ادمح]و

 اهدروأ يتلا هيوبيس صوصنب هلالدتساوهو ضارتعالا هجوأ نم يناثلا هجولا امأو

 يفكيف .عومسملاب ديقلا مدعو سايقلا ةدارإ ىلع ةلالد (مهلوق) لدب (كلوق)ب اهيف ربعو

 يأرب نيعطاقلا نيصنلا نيذه مامأ تبثت نأ نكمي ال صوصنلا هذه نإ :لوقلا هيلعادر

 .ةيعامسلاب حيرصلا هيوبيس صن يف -اضيأ-درو (كلوق) ب ريبعتلا نأو .هيوبيس

 وهو ؛حيرصلا صنلل تبثيال يلقع ليلد وهف ضارتعالا هجوأ نم ثلاثلا هجولا امأو

 .صن موهفم هب حضوي اليلد ال ردصملا اذه ةيسايق ىري نم لوق دضعي اليلد حلصي

 .لدبلا يف لماعلا :ةعساتلا ةلأسملا

 لماعلا و لدبلا يف لماعلا نأ ىري مسق :نيمسق لدبلا لماع يف نويوحنلا مسقنا

 .ةنم لدبملا يف لماعلا هيلع لد ردم هيف لماعلا نأ ىري مسقو .هنم لدبملا يف

 نم اضرتعمو .هيوبيس بهذم اذه نأ ايئار لوألا مسقلا بهذم كلام نبا بهذ دقو

 .هيلإ بهذ ام ىلع امهب لدتسي هيوبيسل نيصن ادروم كلذ فالخ معز

 ضعب معز نإو .هيوبيس دنع هنم لدبملا لماع وه هلماع" :لدبلا نع كلام نبا لاق

 بهذم كلام نبا صن يف ةراشإلا مسا عجرم نوكي نأ لمتحيو ."!"كلذ فالخ سانلا

 هيوبيس صوصن نمو" :ةرشابم اذه هصن دعب لاق هنأو .عجرم برقأ هنأ اذه ديؤيو .هيوبيس

 فالخ :يأ .يأرلا وأ بهذملا ةراشإلا مسا عجرم نوكي نأ لمتحيو ."هتلقام ىلع ةلادلا

 قاس امنإو .دحأ ىلع هنم ضارتعا الف اذه ىلعو .هنم لدبملا لماع وف لدبلا لماع نوك

 .هيأرل ادييأت هيوبيس يأر

 .؟الاأ-7 )١( الحتاب١/ ١/1

 .1181/ ؟ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)

 ةيبرعلا مولعلا ةلجم



 مث .7”هنم لدبملا لماع وه لدبلا لماع نأ هيوبيس لوق رهاظو" :رخآ عضوم يف لاقو
 حيرصت اذهف" :امهنع لاق ذإ .هيأرب هيوبيس نم احيرصت امهيف نأ نيب هيوبيسل نيصن دروأ
 ."حرصأ لوألاو .هنم لدبملا يف لماعلا وه لدبلا يف لماعلا نأب

 :اهه كلام نبا امهب لدتسا ناذللا هيوبيس اصنو

 مسالا يف لمعتسي لعفلا نم باب اذه" :لدبلا باوبأ ضعب يف هيوبيس لوق :لوألا
 :كلوق كلذو .لوألا يف لمع امك هيف لمعيف .رخآ مسا مسالا كلذ ناكم لدبي مث

 ."”مهيثلت ديز ينب تيأرو .مهرثكأ كموق تيأر
 تش نإو" :(لوألاف لوألا اولخد)ب هليثمت دعب لاحلا باوبأ ضعب يف هلوق :يناثلاو

 لوألا لخد :لاق هنأك .لعفلا ىلع هلمحو الدب هلعج .لوألاف لوألا :تلقف تعفر
 لخدا :تلقول كنأل الدب نوكي الو .هجولا بصنلاف ترمأف .اولخدا :تلق نإف...لوألاف
 .”زجي مل .لجر لجروأ لوألاف لوألا

 امهيلك نيصنلا يف حرص هيوبيس نأ نيصنلا نيذه يف كلام نبا دنع لالدتسالا هجوو
 لاق ذإ .ىوقأ لوألا يف حيرصتلا ناك نإو .هنم لدبملا يف لماعلا وه لدبلا يف لماعلا نأب
 ىلع هلمحو الدب هلعج“ :يناثلا يف لاقو ."لوألا يف لمع امك هيف لمعيف" :لوألا يف
 .”لعفلا

 هيلع لد ردقم لدبلا يف لماعلا نأ ىري نمل نيتجح كلام نبا دروأ كلذ دعب مث
 :امهو .ةهنم لدبملا يف لماعلا

 فاضملا ىدانملا نم لدبملا درفملا مض موزل يهو .*'فورخ نبال يهو :ىلوألا ةجحلا
 .ديز اناخأ اي :وحن يف

 جتحا نممو ."معز نم"ب ربع امنإو .اهبحاصب كلام نبا حرصي ملو :ةيناثلا ةجحلاو
 لماع ريغ فوطعملا لماع نأ يهو .(ه1!4:ت) !"!يناجرجلا رهاقلا دبع ةجحلا هذهب
 .ديزو اناخأ اي :وحن يف (ديز) مض ليلدلاو .هيلع فوطعملا

 .5؟0/؟ليهستلا حرش (1)
 .قباسلا (؟)

 .اذ١/١باتكلا (؟]

 .5484/1قباسلا (؛)
 .؟١/05يجاجزلا لمج حرش :رظنا ذل
 .499/؟دصتقملا :رظنا (1)



 تمزتلا برعلا نأ امهنع باوجلاو" :الئاق نيتجحلا نيتاه نع كلام نبا باجأ دقو

 يف امهنأ ىلع اهيبنت ,ءادنلا فرح ريدقت وهو .سايقلا يف نيزئاجلا دحأ فوطعملاو لدبلا يف

 صخو .هتمزتلا ام فلاخن نأ انل زجي ملف .لماعلا ضتقمب لفتسملا مكح يف ءادنلا ريغ

 لك لدب نكي مل اذإ لدبلا اذكو .هيلع فوطعملا ريغ فوطعملا نأل اذهب لدبلاو فوطعملا

 يف مزاجلاو راجلا رامضإ دارطا مْزل ادحاو هنم لدبملاو لدبلا يف لماعلا نكي ملولو ءلك نم

 ١" عنتمم عنتمملا ىلإ ىضفأ امو .عنتمم كلذو .موزجملاو رورجملا نم لادبإلا

 ىلإ نوبهذي امهباحصأ نأ ىلإ ةراشإلا نيتجحلا نيتاه داريإ نم كلام نبا دارم لعلو

 .هنم لدبملا لماع سنج نم ردقم لدبلا يف لماعلا نأ نم نوري امك هيوبيس بهذم نأ

 .امهيتجح دنفو امهضرتعاف

 هيلإ يأرلا اذ هوزعو مهفلا اذه هيوبيس صن مهف ىلإ كلام نبا قبس دقو
 ."!شيعب نباو .!يفاريسلا

 ."!شيجلا رظانو 1! ليقع نباو .!:!نايحوبأو ./؟!يضرلا كلذ يف هعباتو

 ."اروفصع نباو ."ادربملا بهذ هصنوأ هيوبيس ىلإ ةراشإلا نود بهذملا اذه ىلإو

 .روجهم بهذم هنأب '"ازابخلا نبا هفصوو .نيبوحنلا نم موق ىلإ"! بسنو

 نم ردقم لدبلا يف لماعلا نأ نم يناثلا مسقلا بهذم (ه١15:ت)رافصلا بهذو

 اذه ىلع - كلذ فالخ هرهاظ ناك نإو -هيوبيس مالك الماح .هنم لدبملا لماع سنج

 اردقم الماع اديرم "لوألا يف لمع امك هيف لمعي" :هلوقب ربع دق هيوبيس نوكي نأ ليوأتب

 .7/:17-591ليهستلا حرش 0

 .بوأ١٠/؟يفاريسلا حرش (1]
 .11/؟لصقملا حرش :رظنا [؟)

 .119/؟رم/١ق بجاحلا نبا ةيفاكل يضرلا حرش :رظنا (؛)

 .1411/ ؛فاشترالا :رظنا (د)
 .418/؟دعاسملا :رظنا (1)
 .57917/1/دعاوقلا ديهمت :رظنأ (؟)

 .144/ [بضتقملا :رظنا (4)

 .!12/ 3 عماوهلا عمهو .418/ ؟دعاسملا :يف هيلإ ابوسنم مرظناو .١/588يجاجزلا لمج حرش :رظنا (4)

 .518/ ؟دعاسملاو .4111!فاشترالاو 58١. عمللا هيجوتو .؟١ةيبرعلا رارسأ :رظنا )0٠١(

 .١58عمللا هيجوت :رظنا (11)

 ةيبرعلا مولعلا



 - رافصلا ىري امك-حيحصلا هجولا وه اذه نأل وه هنأكف لوألا سنج نم هنأل نكلو

 .هيلع هيوبيس مالك لمحي نأ بجي يذلاو

 لعفلا هيف لمعي لدبلا نأ هرهاظ" :لدبلا باب يف لوألا هيوبيس صن نع رافصلا لاق
 كلذ تبث دقو .لماعلا فانئتسا ةين ىلع نوكي نأ حيحصلا نأو .كلذ دض مدقت دقو لوألا

 نما َنَِ أسمن دلل هوغو أري كحتس نر ةكمْلالاَكإل :ىلاعت هلوق يف
 الإ هيلع جرختي هل هجو الف !؟[لوألا يف لمع امك هيف لمعي هنإ) :لوقي فيكف #1 ممم
 هنأل لماع لوألا نأكف .ارركم هظفل نموه امنإ لماعلا نأ ىنعمب (هيف لمعي) نوكي نأ
 ."!”هنيعب ظفللا كلذ ردقي امنإ

 ."جارسلا نبا بهذم وه -هصنوأ هيوبيس ىلإ ةراشإ نود- بهذملا اذهو
 ."!نيرخأتملا روهمجو !*!يناجرجلا رهاقلادبعو !؟!ناهرب نبا هعباتو
 ."!نيرثكألا ىلإ يزع امك .يسرافلاو ينامرلاو شفخألا ىلإ "أ بسنو
 :يلي امل ؛هيوبيس صنل كلام نبا مهف باوص رهظي يذلاو

 لدبلا يف لماعلا نأب كلام نبا امهدروأ نيذللا نيصنلا يف هيوبيس حيرصت ١.
 .دحاو هنم لدبملاو

 يأرلا بسح هيوليو هيوبيس مالك لوؤي نأ الإ عطتسي مل كلذ يف فلاخ نم نأ 8
 .صنلا حوضو عم ليوأتلا فلكتل يعادالو .هاري يذلا

 :ءانثتسالا باب يف هلوق امهو .اضيأ .اذه نادكؤي ني يرخآ نيصن هيوبيسل نأ ."

 الدب رخآلا لعجد مل كنأل .(تيأر) ريغ ىلع |اديزا بصنيف .اديز الإ ادحأ تيأر ام :اذه ىلعو"

 )١|الأعراف:هلا.
 18 هيوبيس باتك حرش (؟)
 .61/7 لوصألا :رظنا (؟)
 .54/1عمللا حرش :رظنا 4)
 .419/؟دصتقملا :رظنا (5)
 .٠518عمللا هيجوتو ,17//لصفملا حرشو .1 1١/١ تالضعملا حاضيإو تالكشملا فشك :-الثم- رظنا (1)

 يبأ نبال طيسبلاو .116/ ؟م/١ق بجاحلا نبا ةيفاكل يضرلا حرشو .١/157لصفملا حرش يف حاضيإلاو
 .111/ 5 عماوهلا عمهو .1//141عيبرلا

 .417/؟م/١ق بجاحلا نبا ةيفاكل يضرلا حرشو .17/ 5 لصفملا حرشو ,؟91ةيبرعلا رارسأ :رظنا (/)
 111/3 عماوهلا عمهو .[؟1//؟ دعاسملاو .1471/ ؛برضلا فاشتراو .؟الاةيبرعلا رارسأ :رظنا (4)

 هب ةوبسن اميق ن ذلا كلام نبا بقعت



 نسحي هنأل ؛كوبأ الإ موقلا يناتأ ام زاج امنإو ”:-اضيأ- هسفن بابلا يف هلوقو .!”لوألا نم

 هل يلخت كنأل :ءيش هلبق ركذي مل هنأك ادبأ ءيجي امنإ لدبملاف .كوبأ الإ يناتأ ام :لوقت نأ كل

 هيوبيس نأل :ةحارص هيوبيس صوصن دشأ -يرظن يف- ناذهو.'!”لوألا ناكم هلعجتو لعفلا

 حرصو .ةروكذملا (تيأر) هيف لماعلا الدب سيلو .ءانثتسالا ىلع بصتنا (اديز] نأب لوألا يف حرص

 .لوألا لعفلا هيف لماعلا هنم لدبملا ناكم لعجو لدبلل يلخأ لعفلا نأب يناثلا يف

 .ديعبلاو بيرقلا ءادن نيب (يأ) :ةرشاعلا ةلأسملا

 اناظ اذه يف هعبات يرشخمزلا نأو ,بيرقلا ءادنل (يأ) نأ ىري دربملا نأ كلام نبا ركذ

 (يأ) نوكب حرص هيوبيس نأ انيبم ةبسنلا هذه كلام نبا ضرتعاف .هيوبيس بهذم اذه نأ

 .ديعبلا ءادنل

 ,هيوبيس بهذم هنأ اناظ يرشخمزلا هعبتو .بيرقلل (يأ) دربملا لعجو" ؛كلام نبا لاق

 ."!"دعبلا يف (ايأ) و |ايه) لثم (يأ) نأب هيوبيس حرص دقو

 نأل ؛حيحصلا وه ديعبلل اهاوس امو .بيرقلل ةزمهلا نوكو" :رخآ عضوم يف لاقو

 يف صاصتخالا يف ةزمهلاك (يأ) نأ معز نمو .برعلا نع ةياور كلذب ربخأ هيوبيس

 وه يأرلا اذه بحاصو .يأرلاب ضراعت ال ةياورلاو .هيأر ىلع الإ كلذ يف دمتعي مل برقلا

 .ا0ل"نيرخأتملا نم ريثك هعبتو .دربملا

 ."!نايحوبأ هقفاوو .”!نيبولشلا هيوبيسل يأرلا اذه هوزع يف كلام نبا قبس دقو

 صن ىلإ ةراشإلا نود !"'لصفملا يف هيلإ بهذ دقف يرشخمزلل كلام نبا هبسن ام امأ

 .ةيوبيدس

 .514/1؟باتكلا )١(

 .؟؟1/؟باتكلا (1)

 .؟الال-١؟١ا/١/1ظفاحلا ةدمع حرش ذيل

 .581/؟ليهستلا حرش (4)

 .119/ ؟ةيلوزجلا ةمدقملا حرش :رظنا (4]

 .11!؟9/ 1فاشترالا :رظنا (1)

 .11؟ص :رظنا ()

 2 ةيبرعلا مولعلا ةلجم



 .اه5١1:ت) !!يلوزجلاك بهذملا اذه يف نيرخأتملا نم ريثك يرشخمرزلا قفاو دقو
 نباو .ءازابخلا نباو .(ه118 تا "اطعم نباو .اه117:ت) "!يمزراوخلا لضافألا ردصو
 .اهال١١٠ت) (١/يدنجلاو /”!يضرلاو ,!بجاحلا نباو ,ة!شيعي

 اهنأ ىري هنأ هرهاظ ام ىلع تفقو لب .هيلع فقأ ملف دربملل كلام نبا هبسن ام امأو
 .ماهفتسالا فلأو .يأو .ايأو .اي :يهو .وعدملا اهب هبنت يتلا فورحلا باب اذه" :لاق ذإ .ديعبلل
 ناك اذإف .ءادنلا يف ةيشاف فورحلا هذهو...توصلا دمل نوكت فلألا ىوس فورحلا هذهف
 .مئانللالإ نانوكي الف |ايهاو |ايأ) امأو...اي|ب هتيدان اديعب وأ .كنم ابيرق اهبحاص
 - فورحلا هذه لعج انه دربملاف ."!"توصلا دمل امههنأل .كنع يخارتملاو .لقثتسملاو
 هنأل ديعبلل اهنأ ىري هنأ ىلع ةلالد هيف اذهو .توصلا دمل فلألا ىوس -(يأ) اهنم نأ كشالو
 .توصلا دمل امهنأ يه ديعبلل (ايهإو (ايأ نوك ةلع لعج

 اهنأب ءايلا صخ ءادنلا فرحأ نع ثيدحلا هلامجإ دعب دربملا ىأر كلام نبا لعلف

 ملو .توصلا دم ةلعب ديعبلل امهنأب كلذك اايهإو (ايأأ صخو .بيرقلاو ديعبلا اهب ىداني
 اهيف ةفقحتم تسيل ديعبلل (ايهاو |ايأ) نوك اهب للع يتلا ةلعلاو .ثيدحب (يأ| صخي
 .بيرقلل (يأ) نأ ىري دربملا نأ نظف .امهيف اهققحتك

 بيرقلا نيب طسولل (يأ) نأ ىري هنأ '"ادربملل بسن نمل برقأ راذتعالا اذه نكل
 .ديعبلاو

 ,"!ينامرلاك نيبوحنلا ضعب هيلإ بهذ يأر وه ديعبلاو بيرقلا نيب طسولل (يأ) نوكو
 3-3 .اها/٠؟:ت) ""!يقلاملاو ."'!عيبرلا يبأ نب

 .49/؟نيبولشلل اهحرش نمض ةيلوزجلا ةمدقملا :رظنا (1)
 .917/ ؛ريمختلا :رظنا (؟)
 .١٠١5نيسمخلا لوصفلا :رظنا (؟)
 .؟؟١ عمللا هيجوت :رظنا 3
 .18/8لصفملا حرش :رظنا (3]
 .؟؟8ةيفاكلاو (1)
 ,1511/؟م/ ١ ق بجاحلا نبا ةيفاكل يضرلا حرش 37
 .١الخ87/ ؛ديلقإلا :رظنا (4)
 .190 .؟؟؟/ [ بضتقتملا :رظنا 4

 .1؟31بقاثلا مجنلا :رظنا )٠١(
 .(يفيرعلا فيس .د ةلاسر]؟1؟ينامرلل هيوبيس باتك حرش :رظنا (01)
 .107/؟صخلملا :رظنأ انف

 .51؟ينابملا فصر :رظنا 1١١



 .(هؤ 4 1:ت) !!ناهرب نبال بسنو

 يتلا فورحلا باب اذه) :باب يف هلوق وهف كلام نبا هيلإ راشأ يذلا هيوبيس صن امأو

 .يأو .ايهو ءايأو .ايب :ءايشأ ةسمخب هبنيف بودنملا ريغ مسالا امأف" :اوعدملا اهب هبني

 نأ اودارأ اذإ اهنولمعتسي دق فلألا ريغ ةعبرألا نأ الإ .ورمع نب راحأ :كلوق وحن .فاألابو

 لبقي ال هنأ نوري يذلا .مهنع ضرعملا ناسنإلاو .مهنع يخارتملا ءيشلل مهتاوصأ اودمي

 فلألا عضوم يف دملل يتلا هذه نولمعتسي دقو .لقثتسملا مئانلا وأ .داهتجالاب الإ مهيلع

 هذه لمعتست نأ كل زوجي دقو .اهيف نودمي يتلا عضاوملا هذه يف فلألا نولمعتسي الو
 ."!"اديكوت .كيلع البقم .كنم ابيرق كبحاص ناك اذإ (او) ريغ ةسمخلا

 :يه لاوحأ ثالث ىدانملل نأ ىري - اذه هصن يف يل رهظي امك- هيوبيسو

 اذهو .لقثتسملا مئانلا وأ ضرعملاك همكح يفوأ اديعب ىدانملا نوكي نأ ١.

 .ةزمهلاب ىداني نأ زوجي الو .(يأو .ايهو .ايأو ءايإب ىداني

 ىداني نأ زوجيو .ةزمهلاب ىداني اذهو .كيلع لبقم ريغ كنمابيرق نوكي نأ .؟

 .ةقباسلا ةعبرألاب

 اذه ىلع ليلدلاو .ءادن فرح ىلإ جاتحي ال اذهو .كيلع البقم كنم ابيرق نوكي نأ .؟

 نبراح :كلوقك ءانغتسا نهلك نهتفذح تئش نإو" :قباسلا هصن دعب لاق هيوبيس نأ

 ىأر كلذلو ؛'"!"هبطاخي هترضحب هيلع لبقم وه نم ةلزنمب مهلعج هنأ كلذو .بعك

 .اديكوت ةسمخلا فرحألاب هتادانم نأ هيوبيس

 تسيلو .ديعبلاو بيرقلا اهب ىداني (يأ) نأ ىري هيوبيس نأ ىرأ ينإف اذه ىلع ءانبو

 .هريغ ركذ امك بيرقلل وأ - كلام نبا ركذ امك- ديعبلل

 عضو لصأ يف وه ةلأسملا يف عازنلا لحم نأ دصقي كلام نبا لعل :لئاق لوقي دق

 فورح نأل ؛بيرقلا ءادنل اهلامعتسا ةحص يف سيلو ؟ديعبلا مأ بيرقلا ءادنل يهأ (يأ)

 حيرصتلاو .191/ارئاظنلاو هابشألاو ,181ب .114/ 7 حيرصتلاو .14 ١/1رئاظنلاو هابشألاو ,157بقاثلا مجتلا :رظنا (1)
 .١17-؟79/؟باتكلا (؟)

 .1/١57؟قباسلا ردصملا (؟)



 نأ دعبتسيو .""سكعلاو ديعبلا ةلزنم بيرقلا لزنيف .ضعب نع اهضعب بوني دق ءادنلا
 .كلام نبا ىلع ايفاخ اذه نوكي

 نأل .هيوبيس صن موهفم يف عازنلا نوكي الأ ىلع نكلو .كلذ نوكي دق :هل لوقأو
 (يأو .ايهو .ايأو .اي) نوك نإ لب .ءادنلا فرحأ يف عضولا لصأل ةراشإ هيف سيلدصن
 لاق دقف .,برعلا نع ةياور هصن يف هلقن ام وه كيلع لبقملا ريغ بيرقلاو ديعبلل لمعتست
 ."اهنولمعتسي دقو....اهنولمعتسي دق فلألا ريغ ةعبرألا نأ الإ" :هيف

 ,ايأر هزاجأ هنأ هترابع نم مهفي دقف -هصن يف قبس امك- لبقملا بيرقلا ةادانم امأو

 ."”كلزوجي دقو” :لاق هنأل

 .بقعتلا يف كلام نبا جهنم :ايناث

 نييوحنلا هبقعت يف -هللا همحرح كلام نبا جهنم حمالم زربأ نع ثيدحلا اننكمي

 :يليام لالخ نم هيوبيسل هوبسن اميف

 .هيوبيس يأر قيثوت ١
 وأ "اهيف داهشتسالا عضوم نايبو هصن ركذب امإ هيوبيس يأر قثوي كلام نبا ناك

 :هلوق لثمب ءافتكالاب وأ .!"اهنع مهف ام فالخ هنأ نايب عم ركذ نود هباب يف هيلإ ةراشإلاب
 بهذ هيوبيس نأ يفنب وأ .*”هيوبيس مالك رهاظو' :هلوق لثمو .(؛!"اذهب حرص هيوبيس نإ"
 ل كاذ وأ يأرلا اذه ىلإ

 .هيلع ضرتعملا يوحنلا ىلع صنلا .؟
 انايحأ وهف .هيلع ضرتعملا يوحنلا مسا ىلع صنلاب هضارتعا يف كلام نبا مزتلي مل

 ماشه نباو .*!يرشخمزلاو .*اذاشباب نباو ."!يجاجزلا ىلع هصنك مسالاب هيلع صني

 )١( ينامرلل هيوبيس باتك حرشو .؟19/1لوصألا :رظنا ١13 بقاثلا مجنلاو .(يفيرعلا فيس .د ةلاسرإ 1507
 والتصريح١/111.

 .ةعساتلاو .ةعبارلاو .ةيناثلا ةلأسملا :رظنا (1)
 .ىلوألا ةلأسملا :رظنا (؟)
 .ةرشاعلا ةلأسملا :رظنا (4)
 .ةسداسلا ةلأسملا :رظنا (3)
 .ةسماخلاو .ةثلاثلا :رظنا (1)
 .ةثلاثلا ةلأسملا :رظنا (/)
 .ةسماخلا ةلأسملا :رظنا (8)

 .ةرشاعلا ةلأسملا :رظنا ()

 هب هوبسن اميق ن لا كلام نيا بقعت



 . :هلوقوأ "معز نمو”:هلوق لثمب يفتكي انايحأو ."!نيبولشلاو ,"!يرميصلاو "!يمخللا

 ./”نيرخأتملا رثكأو" وأ .0نييوحنلا رثكأو”

 :بقعتلا يف هبولسأ :اثلاث

 :يليام لالخ نم بقعتلا يف كلام نبا بولسأ نع ثيدحلا اننكمي

 .هل نويوحنلا هبسن ام در يفو هيوبيس يأر تابثإ يف هبولسأ ١.
 .ىرخأل ةلأسم نم هل هتابثإ وأ هيوبيسل يأرلا ةبسن يفن يف كلام نبا بولسأ فلتخي

 "اهب داهشتسالا هجو نايبو هيوبيس صنب الدتسم هيوبيسل يأرلا ةبسن يفني ةراتوهف

 تابثإ دضعي ةراتو ,“أ هيلع باتكلا نم ليلد دوجو مدعب هيوبيسل يأرلا ةبسن يفني ةراتو

 ةراتو ."|ىرخأ عضاوم يف هضراعي ام دوجو مدعب هيوبيس صن موهفم ريرحت يف هيأر

 وأ .'"!ىرخأ ةلأسم يف هيوبيس لوق ىلع هسايقب هيوبيس موهفم تابتإ يف هيأر دضعي

 ."اهل نيقباسلا ةاحنلا وأ حارشلا دحأ هتعباتمب هحيرصتب

 .بقعتلا نع ريبعتلا .1

 ,ةدحاو ةريتو ىلع ضارتعالاو بقعتلا نع ريبعتلا يف كلام نبا بولسأ نكي مل

 ملام هلوق دقف...هيوبيس نأ معز نمو" :هلوقك هدنع ضارتعالا ةجهل ىوقت ةراتف

 نبا ضرتعيف .ضارتعالا ةجهل فخت ةراتو ,""!" كلذ ىلع صن هل سيلو”:هلوقكو .""!"لقي

 .ةسداسلا ةلأسملا :رظنا (1)

 .ةعباسلا ةلأسملا :رظنا (؟)

 .ةعبارلا ةلأسملا :رظتا (؟)

 .ةعساتلاو ىلوألا ةلأسملا :رظنا (؟

 .ةيناثلا ةلأسملا :رظنا (5)

 .ةنماثلا ةلأسملا :رظنا (1

 .ةعساتلاو .ةعبارلاو .ةيناثلا ةلأسملا :رظنا ٠(

 .ةنماثلاو .ةعباسلا ةلأسملا :رظنأ (8

 .ىلوألا ةلأسملا :رظنا (4

 .ةنماثلا ةلأسملا :رظنا )٠١(

 .ةعباسلاو .ةسماخلاو .ةثلاثلا ةلأسملا :رظنا (ا

 .ىلوألا ةلأسملا :رظنا (11)

 .ةنماثلاو ةعباسلا ةلأسملا :رظنا (1؟



 هيوبيس مالك رهاظو" :هلوقو .7" كلذ فالخب رعشي هيوبيس مالك نإ" :هلوق لثمب كلام
 ."!"اذه فالخ

 صن مهفب كلام نبا ةقث ةجرد فالتخاب رعشت دق تاريبعتلا هذه لثم نأ كشالو
 :هلوق لثمب كلام نبا ريبعت نكلو .يأر نم هل بسني ام ىلع هصن ةلالد ىدمب وأ .هيوبيس

 هتقث فعض ينعي ال اذه فالخ هيوبيس مالك رهاظو" :هلوقو "كلذ فالخب رعشي'
 مزجلاب (كلذ فالخب رعشي)ب هيف ربع يذلا صنلا يف ىهتنا هنأل :هيوبيس صن موهفمب

 بهذم نأ نومعزي نييوحنلا رثكأو " :لاق امنيح كلذو هيوبيس صن موهفم ريرحتب
 لاق هنأ كلذو .لامعإلا اهيف هبهذم نأب رعشم همالكو .لامهإلا ةيفانلا (نإ) يف هيوبيس
 نم ءيشالو .(ام) اهتلمج نم (سيلال ةبسانم افورح مالكلا يف نأ ةرابعلا هذهب ملعف...
 امهنوك نيعتف ؛(الاو (نإ) الإ ةب سانملا هذه يف (ام) ةكراشمل حلصي فورحلا

 ."نيدوصقم امهنوك نيعتف" :هلوقب صنلا ةياهن يف مزج دقف .""نيدوصقم

 .ةيناثلا ةلأسملا :رظنا (1)
 .ةسداسلا ةلأسملا :رظنا (1)
 .ةيناثلا ةلأسملا :رظنا (؟)

 هيب هوبسن اميف نييوحنلا كلام نيا بقعت



 .ةمتاخلا :اعبار

 :يليام هتسارد لالخ نم ناب يذلا ثحبلا اذه نم ءاهتنالا يل هريسيت ىلع هللا دمحأف .دعبو

 يف ةدراولا تابقعتلا يهو .تابقعت ةعبرأ يف كلام نبا فيلح ناك -يلرهظي اميف- باوصلا نأ 1

 .ىلوألا :لئاسملا يف هفيلح نكي ملو .ةعسالتلاو .ةعباسلاو .ةسماخلاو ةعبارلا :لئاسملا

 .ةرشاعلا .ةنماثلاو ,ةسداسلاو .ةثلاثلاو .ةيناثلاو

 .هللا همحر هبيعي ال اذهو .هيلإ اقوبسم ناك هصوصن نم ابئاص امهف همهف وأ هيوبيسل هبسن ام هنأ 1

 روصقم هلعف نم الدب عقاولا ردصملا نأ تبثي هيوبيس باتك يف صن دوجو ىفن -هللا همحر- هنأ .؟

 .!!باتكلا يف صنلا اذه دوجو عم .عامسلا ىلع

 ."!قباس عضوم يف هلهتبثأ ام قحال عضوم يف هنع ىفنف ههيوبيسل يأرلا ةبسن يف ضقانت هنأ 1

 عباتم قباسلا صنلا يفو دهتجم قحاللا صنلا يف هنإ :لاقي نأب كلام نبال راذتعالا نكميو

 ."!نيرثكألل

 .ةنماثلا ةلأسملا :رظنا (1)
 .ةنماثلا ةلأسملا :رظنا (؟)
 .ةنماثلا ةلأسملا :رظناو .ثحبلا يمكحم دحأ نمراذتعالا اذه تدفأ (؟)



 :رداصملا تبث .

 ءاط .يجناخلا ةبتكم -ةرهاقلا .دمحم نامثع بجر .د :قيقحت .برعلا ناسل نم برضلا فاشترا

 مالا

 -قشمد .يحولملا نيعملادبع :قيقحت .يورهلا يوحنلا دمحم نب يلعل فورحلا ملع يف ةيفزألا
 .ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم

 .راطيبلا ةجهب مصاعو .راطيبلا ةجهب دمحم :قيقحت .يرابتألا تاكربلا يبأل ةيبرعلا رارسأ
 ١178 .؟ط .رئاشبلا راد :قشمد

 ةغللا عمجم :قشمد .ةددعتم تاقيقحت (؛-١) يطويسلا نيدلا لالجا وحنلا يف رئاظنلاو هابشألا

 .ةيبرعلا

 .يترشنلا ةزمح .د :قيقحت .يسويلطبلا ديسلا نبال يجاجزلل لمجلا يف عقاولا للخلا حالصإ

 .ها199 ءاط .خيرملا راد -ضايرلا

 راد:رصم .نوراه دمحم مالسلادبعو ركاش دمحم دمحأ :قيقحت .تيكسلا نبال قطنملا حالصإ

 .هااا/4 ,؟ط .فراعملا

 .ها4 ٠١ .عط .ةلاسرلا ةسسؤم -توريب .يلتفلا نيسحلادبع .د :قيقحت .جارسلا نبال لوصألا

 .ها11؟ ءاط .يجناخلا ةبتكم -ةرهاقلا .يحانطلا دمحم نب دومحم .د :قيقحت .يرجشلا نبا يلامأ

 .كوربم دمحم كوربم ةدوج :قيقحت .يرابنألا تاكربلا يبأل فالخلا لئاسم يف فاصنإلا

 .اط .يجناخلا ةبتكم -ةرهاقلا

 تاعوبطم -قارعلا .يليلعلا يانب نب ىسوم .د :قيقحت .بجاحلا نبال لصفملا حرش يف حاضيإلا

 .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو

 برغلا راد -توريب .يتيبثلا دايع .د :قيقحت .عيبرلا يبأ نبال يجاجزلا لمج حرش يف طيسبلا
 ءها1١1/ ءاط .يمالسإلا

 نيدلا حالص :قيقحت .يسرافلا يلع يبأل تايدادغبلاب ةفورعملا ةلكشملا لئاسملا -تايدادغبلا

 .يناعلا ةعبطم -دادغب .يواكنسلا

 تاعوبطم .هط ديمحلادبع هط .د :قيقحت .يرابنألا تاكربلا يبأل نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا

 .ها[ ٠٠ ,باتكلل ةيرصملا ةئيهلا

 -ةمركملا ةكم .نيدلا يلع ىفطصم دمحأ يحتف .د :قيفحت .يرميصلل ةركذتلاو ةرصبتلا

 هب ةهويسن اميف ن ذلا كلام نبا بقعت



 .ها4 ١7 ءاط .ىرقلا مأ ةعماج تاعوبطم

 :ضايرلا ,نيميثعلا ناميلس نب نمحرلادبع .د :قيقحت .يربكعلل نيبوحنلا بهاذم يف نييبتلا -

 .ها4 1١ ءاط .ناكيبعلا ةبتكم

 راد -قشمد .يوادنه نسح .د :قيقحت .نايح يبأل ليهستلا باتك حرش يف ليمكتلاو ليبذتلا -

 ها414 ءاط .ملقلا

 .ركفلا راد .يرهزألا دلاخ خيشلل حيضوتلا ىلع حيرصتلا ٠

 فراع ةبتكم .يطساولا يلع نب نسحلل هيوبيس حرش يف ديعس يبأ باتك نم رصتخملا قيلعتلا -

 .7؟9؟مقرلا تحت مليفلا ىلع ةروصم .ةرونملا ةنيدملاب تمكح

 ءاط .ةنامألا ةعبطم -ةرهاقلا .يزوقلا ضوع .د :قيقحت .يسرافلل هيوبيس باتك ىلع ةقيلعتلا -

 ها

 نم ةعامج :قيقحت .شيجلا رظانل دعاوقلا ديهمت ىمسملا ليهستلا حرش ءدعاوقلا ديهمت

 .ها118 ءاط .مالسلا راد -رصم .نيققحملا

 باب ةياهن ىلإ ةحاتملا ةعطقلا لوأ نم فورخ نبال باتكلا ضماوغ حرش يف بابلألا حيقنت 2 -

 حلاص :دادعإ .ىرقلا مأ ةعماج يف هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر ءاقيقحتو ةسارد ريغصتلا

 ها1١4 يدماغلا رفسم نب دمحأ نب

 راد -رصم .بايد يكز زئاف .د :قيقحت .ينج نبال عمللا باتك حرش زابخلا نبال عمللاهيجوت -

 .ها4 71 .اط .مالسلا

 .ناميلس يلع نمحرلا دبع .د :قيقحت .يدارملل كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاسملاو دصاقملا حيضوت

 .ها41؟ .اط .يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا

 راد -ندرألا .ةلاسرلا ةسسؤم -توريب .دمحلا قيفوت ىلع .د :قيقحت .يجاجزللوحنلا يف لمجلا

 .هاؤ ١4 .؟ط .لمألا

 لصيف .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .ينيعلا دهاوش حرش هعمو ينومشألا حرش ىلع نابصلا ةيشاح -

 .يبلحلا يبابلا ىسيع

 ناميلس نب لداع .د :قيحت .يرصبلا نسحلا نب جرفلا يبأ نب يلع نيدلا ردصل ةيرصبلا ةسامحلا 2-

 ها١٠4 ءاط .يجناخلا ةبتكم -ةرهاقلا .لامج

 ةيرصملا ةئيهلا -باتكلا قيقحت زكرم .راجنلا يلع نب دمحم :قيقحت .ينج نبال صئاصخلا .
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 ها1٠1 ,؟ط .باتكلل

 .نيققحملا نم ةعومجم :قيقحت .يبلحلا نيمسلل نونكملا باتكلا ملاع يف نوصملا ردلا -

 .ها114 1ط ,ةيملعلا بتكلا راد :توريب

 ,ىط .فراعملا راد :رصم .نيمأ دمحم نامعن .د :قيقحت .بيبح نب دمحم حرشب ريرج ناويد -

 .صماخلما

 نمض .يسيقلا يدومح يرون .د :قيقحتو ةسارد .(يدسألا يسعقفلا رارملا رعشأ رارملا ناويد -

 .ها141 دادغب (نويمأ ءارعش) نم يناثلا مسقلا

 .؟ط .ملقلا راد -قشمد .طارخلا دمحأ .د :قيقحت .يقلاملل يناعملا فورح حرش يف ينابملا فصر -

 هاذ

 ءاط .ليجلا راد -توريب .مشاه حيرلا دمحم .د :قيقحت .يفاريسلا نبال هيوبيس تايبأ حرش -

 فل[

 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ةروصم .يفوكلا نيدلا فيفعل لصفملاو هيوبيس تايبأحرش -
 .1ا/ آمقرلا تحت ةيمالسإلا

 راد :توريب .ديمحلا دبع دمحم ديسلا ديمحلادبع :قيقحت .مظانلا نبال كلام نبا ةيفلأ حرش -
 .ليجلا

 رجه -ةرهاقلا .نوتخملا يودب دمحمو ديسلا نمحرلادبع :قيقحت كلام نبال ليهستلا حرش
 .ها4 ١1 ١1ط .رشنلاو ةعابطلل

 تاعوبطم -ةمركملا ةكم .برع رمع دمحم ىولس :قيقحت .فورخ نبال يجاجزلا لمج حرش
 .ه413١ .ىرقلا مأ ةعماج

 هاروتكد ةلاسر .يدعسلا يلع نيسح :قيقحتو ةسارد .ذاشباب نب رهاط نبال لمجلا حرش
 .١٠١٠؟دادغب ةعماجب

 ءاط .بتكلا ملاع -توريب .حانجوبأ بحاص .د :قيقحت .روفصع نبال يجاجزلا لمج حرش -
 ه4

 -ضايرلا .يرحم ريشب يحي .دو .يظفحلا نسح .د :قيقحت ءبجاحلا نبا ةيفاكل يضرلا حرش
 فاك14 .اط .مامإلا ةعماج تاعوبطم

 ها ١4 ,اط ,تيوكلا .سراف زئاف .د :قيقحت .يربكعلا ناهرب نبال عمللا حرش 2 -

 هويسن اميق نييوحتلا كلام نيا بقعت



 .ةابعوبأ ميهاربإ .د :قيقحت .يلوقابل ! نيسحلا نب يلع نسحلا يبأ يناهفصألل عمللا حرش

 .فاغ١٠3 اط :مامإلا ةعماج تاعوبطم -ضايرلا

 .يناعلا ةعبطم :دادغب .يرودلا ناندع :قيقحت .كلام نبال ظفاللا ةدعو ظفاحلا ةدمعحرش -

 ه1

 .د :قيقحت يبطرقلا يطيرجملا يسيقلا ىسوم نب نوراش رصن يبأل هيوبيس باتك نويع حرش -

 فا4 ٠5 .اط .فيطللادبع هيردبع

 راد :رصم .نوراه دمحم مالسلادبع :قيقحت .يرابنألا نبال تايلهاجلا لاوطلا عبسلا دئاصقلا حرش -

 فا( ٠١ 4 ط .فراعملا

 تاعوبطم -ةمركملا ةكم .يديره معنملادبع .د :هققح .كلام نبال ةيفاشلا ةيفاكلا حرش -

 .زيزعلادبع كلملا ةعماج

 -ةرونملا ةنيدملا .يفوعلا دعاسم نب ضيعم .د :قيقحت .رافصلا لضفلا يبأل هيوبيس باتك حرش -

 .ها(14 .رثآملا راد

 ةياكحلا باب ةياهن ىلإ لعفلا ىلع لخدت يتلا فورحلا باب نم ينامرلل هيوبيس باتك حرش -

 نب ميهاربإ :دادعإ .مامإلا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا ةيلكل ةمدقم هاروتكد ةلاسر .ةساردو اقيقحت

 .فا١٠1 .ىسوم لآ ىسوم

 هاروتكد ةلاسر .ةنزاومو اقيقحت لاعفألا باب ةياهن ىلإ ةيدنلا باب نم ينامرلل هيوبيس باتك حرش -

 .ها118 .يفيرعلا نمحرلادبع نب فيس :دادعإ .مامإلا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا ةيلكل ةمدقم

 ها؟ ١8 .ةداعسلا ةعبطم .يريمدلا دمحأ ناضمر .د :قيقحت .ينامرال هيوبيس باتك حرش 3

 مأ ةعماج نم هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر .ةساردو قيقحت .ينامرلل هيوبيس باتك حرش -

 .ةبيش فسوي ميهاربإ نب دمحم :دادعإ ,ىرقلا

 .1١1-١1/0ا/4 :مقرلا تحت ءايكرتب ميهاربإ اذاماد ةبتكم ةروصم .ينامرلل هيوبيس باتك حرش -

 ةيزكرملا ةبتكملا يف بتكلا راد نع ةروصم هنمو .طوطخم .يفريسلل هيوبيس باتكحرش -

 1١597- 1١7٠0 :مقرلا تحت مامإلا ةعماجب

 .يبنتملا ةبتكم -ةرهاقلا .شيعي نبال لصفملا حرش -

 ةسسؤم -توريب .يبيتعلا وههس نب يكرت .د :قيقحت .نيبولشلل ريبكلا ةيلوزجلا ةمدقملا حرش -

 .ها؟!6 ؟ط .ةلاسرلا

 لا دع ردولعلا ةلجم



 ةسسؤم -تيوكلا .ةعمج ميركلادبع نب دلاخ :قيقحت .ذاشباب نبال ةبسحملا ةمدقملا حرش -
 .ها؟41 .ةيفاقثلا بتكلا راد

 نيسحلا نب يلع نب هللادبع فيرشلا .د :قيقحت .يليسلسلل ليهستلا حاضيإ يف ليلعلا ءافش
 .ةيلصيفلا ةبتكم -ةمركملا ةكم .يتاكربلا

 .يبلحلا يبابلا ىسيع .يحانطلا دمحم دومحم :قيقحت .طعم نبال نوسمخلا لوصفلا -
 تحت .ةيزمحلا ةيوازلا ةروصم .يمخللا ماشه نبال لمجلا تايبأ حرش يف لمجلاو لوصفلا 3

 .57:مقرلا

 ها1 07 ءاط ,ءافولا راد :ةدج .هللادبع مجن قراط .د :قيقحت .بجاحلا نبالوحنلا يف ةيفاكلا

 .ها8١1 .5ط .يجناخلا ةعبطم -ةرهاقلا .نوراه مالسلا دبع :قيقحت .ةيوبيسل باتكلا -

 .ه1511 .قالوبب ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا -رصم .هيوبيسل باتكلا -

 :قشمد .يلادلا دمحأ نب دمحم .د :قيقحت .يلوقابلل تالضعملا حاضيإو تالكشملافشك -

 .ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم

 .فاقوألا ةرازو تاعوبطم -ةرهاقلا .هيليمزو فصان يدجنلا ىلع :قيقحت .ينج نبالبستحملا ©

 ها

 زكرم تاعوبطم .سابعوب دمحأ نيسح .د :قيقحت .ينج نبال يسرافلا يلع يبأ ةركذت راتخمه -
 .ها4 77 لط .ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا

 .رانملا راد -توريب .ملقلا راد -قشمد .يوادنه نسح .د :قيقحت .يسرافلل تايبلحلا لئاسملا ©

 هاك ٠ا/ اط

 تت وبطم -ةدج .تاكرب لماك نب دمحم .د :قيقحت .ليقع نبال دئاوفلا ليهست ىلع دعاسملا 3

 ه١ ٠١ .قشمدب ركفلا رادب زيزعلادبع كلملا ةعماج

 .ةلاسرلا ةسسؤم :توريب .نماضلا متاح .د :قيقحت .بلاط يبأ نب يكمل نآرقلا بارعإ لكشم -

 ا ١ةراط

 فيلأتلل ةيرصملا رادلا .راجنلا يلع دمحمو .يتاجن فسوي دمحأ :قيقحت .,ءارفلل نآرقلا يناعم -

 .ةمجرتلاو

 .اط .بتكلا ملاع -توريب .يبلش هدبع نب ليلجلادبع .د :قيقحت .جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم -

 هانم

 هويسن اميف ن نلا كلام نبا بقعت



 نوؤشلا راد :دادغب.يدعسلا دمحأ قازرلادبع .د :قيقحت .يوحنلا حالق نبالوحنلا يف ينغملا

 .ما949 ,اط .ةماعلا ةيفاقثلا

 -تيوكلا .بيطخلا فيطللادبع .د :قيقحت .ماشه نبال بيراعألا بتك نع بييبللا ينغم

 ها451 ءاط .بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا تاعوبطم

 ةبتكم راد -توريب .محلموب يلع .د .هبويو هل مدق .يرشخمزلل بارعإلا ةعنص يف لصفملا

 .ما4345 ءاط .لالهلا

 ةكم .نيققحملا نم ةعامج :قيقحت .يبطاشلل ةيفاكلا ةصالخلا حرش يف ةيفاشلا دصاقملا

 ها1378 ءاط .ىرقلا مأ ةعماج تاعوبطم -ةمركملا

 ةعبطملا .ناجرملا رحب نب مظاك .د :قيقحت .يناجرجلا رهاقلادبعل حاضيإلا حرش يف دصتقملا

 .1445 .ةينطولا

 .بتكلا ملاع -رصم .ةميضع قلاخلادبع دمحم :قيقحت .دربملل بضتقملا

 ها ٠ ءاط .يمكحلا ناطلس يلع .د :قيقحت ,عيبرلا يبأ نبال ةيبرعلا نيناوق طبض يف صخلملا

 ةيلك ىلإ ةمدقم ةلاسر .ينيسحلا ىلع نب حالص يدغملل بجاحلا نبا ةيفاك ىلع بقاثلا مجنلا

 ها414 .يرفعجلا ىسيع نب هللادبع :دادعإ .ضايرلاب مامإلا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا

 .مركم ملاس لاعلادبعو نوراه مالسلادبع :قيقحت ,عماوجلا عمج حرش يف عماوهلا عمه

 فا[ 7١ .بتكلا ملاع -ةرهاقلا


